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Påske påfund Tina Dalbøge Hent PDF Tina Dalbøge, idékvinden bag bogen Førstehjælp til fantasien, har
lavet en hel serie "LAV SELV" e-bøger, hvor materialerne er genbrug og billige hverdagsting.

E-bogen PÅSKE PÅFUND indeholder masser af inspiration til, hvordan du kan lave det sødeste påskepynt ud
af helt almindelige hverdagsting og genbrug. Og der er lagt op til, at du kan mikse det hele, og bruge lige
nøjagtig det du har ved hånden. Af gense hobbymaterialer er der kun brugt hvid lim og maling. Har du ikke

”hobby”-akrylmaing kan du bruge en hvid vægmaling.
E-bogens idéer henvender sig både til børn, unge, voksne og ældre og til skoler, institutioner og private. Der

er forslag til, hvordan du kan lave påskelam, påskekyllinger, påskehøner, påskeæg og to udgaver af de
påskeharer du ser på bogens forside. E-bogen er lavet i samarbejde med en sparringsgruppe bestående af

pædagoger, billedkunstlærere og forældre.
E-bogen er på 36 sider. Alle idéerne er vist i step by step billeder, men der lægges op til, at idéerne blot er en

inspirationskilde, og du selv kan arbejde videre og lave det på din måde.
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