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Smukke Hjerter Susanne Magelund Hent PDF Smukke Hjerter har hjertet som tema - som form og som
symbol. Det kendes af de fleste og bruges bådes til jul, valentine, frierier, bryllupper og meget mere. I

Smukke Hjerter finder du et væld af ideer til hjertepynt, gaver, spiseligt, kort og en hjertebog. Ting du selv
kan gøre efter eller blot lade dig inspirere af. Bogen er gennemillustreret med smukke og stemningsfulde

fotos af Claudi Thyrrestrup.

Der er opskrifter, anvisninger og skabeloner til alle tingene og de er ikke svære at gå til.

Smukke Kort udkom første gang i papirformat i 2004 på forlaget Aschehoug. Den er oversat til norsk og
svensk. Udsolgt fra forlaget. Ebogen er en revideret udgave.

Susanne Magelund er uddannet kunsthåndværker og indretningsarkitekt. Hun er forfatter til en lang række
fag- og hobbybøger. 13 er det blevet til. For uden Hvid Jul, bl.a. den meget populære Smukke Kort og

indretningsbogen Blød Bolig.
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