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Puisip amianik mersorneq / Sy i sælskind: Bogen indeholder mere end 30 opskrifter med trin-for-trin
vejledning i tekst og billeder samt mønsterark.
Lær at sy punge, tasker, babystøvler, hjemmesko, tehætter, luffer, nisser og meget andet. Trin for trin tages
læseren i hånden og guides til at sy lækre ting i sælskind og blive inspireret til at finde på nyt og gøre
opskrifterne til sine egne. I bogen er en henvisning til forhandlere af sælskind og andre materialer i Danmark
og Grønland. Tekst på grønlandsk og dansk. Henvender sig til både begyndere og mere erfarne skindsyere.
Men sådan er det her i livet - hver ting til sin tid. Arcopedico er et meget populært brand og firmaet og
skoproduktionen blev i 1966 grundlagt af Elio Parodi, professor i anatomi og ergonomi. Og det er med stort
vemod, at vi nu har sat vores dejlige 118 m2 store husbåd i hjertet af København til salg. Arcopedico brandet
består af sko og støvler med dobbeltsvang i skosålen, som bevirker ekstrem god støtte til dine fødder, ryg og
lænd. Overalt gjorde kvin- derne meget ud af at sy familiens drag- ter, så de ikke blot var funktionelle,.
Overalt gjorde kvin- derne meget ud af at sy familiens drag- ter, så de ikke blot var funktionelle,. Arcopedico
er et meget populært brand og firmaet og skoproduktionen blev i 1966 grundlagt af Elio Parodi, professor i
anatomi og ergonomi. og kantet foroven med en bred kant af sort sælskind,. Jeg fik sådan lyst til at strikke en
djævlehue til en venindes søn, men var usikker på om dette lå inden for min kompetence. Og det er med stort
vemod, at vi nu har sat vores dejlige 118 m2 store husbåd i hjertet af København til salg. Og det er med stort
vemod, at vi nu har sat vores dejlige 118 m2 store husbåd i hjertet af København til salg. Arcopedico brandet
består af sko og støvler med dobbeltsvang i skosålen, som bevirker ekstrem god støtte til dine fødder, ryg og
lænd.
Arcopedico er et meget populært brand og firmaet og skoproduktionen blev i 1966 grundlagt af Elio Parodi,
professor i anatomi og ergonomi.
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