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Fletninger Marie Moesgaard Wivel Hent PDF Fletninger er et håndværk, der i århundreder er blevet
overleveret fra den ene generation til den anden. Det er yndigt, kunstfærdigt, det koster ikke noget – og så er
det hyggeligt at være sammen om at lave en flot sildebensfletning eller en romantisk fransk flettet knold.

Laura og Marie har sammen instagramsiden @HairAndNailsInspiration, hvor de hver uge fletter for deres
over 60.000 følgere. I denne bog viser de to piger, hvordan du fletter forskellige frisurer, grundigt beskrevet

og med detaljerede step by step-billeder.

FLETNINGER indeholder 5 grundfletteteknikker med links til en videoguide, 10 flettede looks og 5 flettede
festlooks til konfirmation eller bryllup. Bogen giver derudover masser af tips og inspiration til at flette perler
og blomster ind i håret, til at flette en særlig fletning til en særlig dag og til at lege med klassiske fletninger, så

der opstår et helt nyt look.

Denne ebog er bedst egnet til e-readere med zoom funktion og internet forbindelse.
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