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Nordisk jul Lars Jon Hent PDF Forlaget skriver: Har du lyst til at tage en tur ud i naturen og samle nordiske
naturmaterialer - og tage hjem og skabe en række sjove og anderledes juledekorationer? 

Nordisk Jul viser dig, hvordan du laver dekorationer, som ikke alle ville få idéen til - men som alle kan lære
at lave. 

Interessen for den særlige, nordiske natur og dens materialer har aldrig været større. Nordisk Jul giver dig
mulighed for at nyde naturen på en ny måde, når julen nærmer sig og naturen skal inviteres inden for til at
pynte i huset. Bogen viser dig alle materialerne og præcis hvad der skal til for at få smukke dekorationer i

vinduet eller på bordet derhjemme. Både voksne og børn kan være med.

Nordisk Jul er skabt af Lars Jon, en erfaren florist med en helt særlig evne til at få overraskende idéer ud af
enkle materialer. Han har en fantasi og en lyst til at lege med naturens materialer, hvilket har skabt denne

anderledes, smukke bog om juledekorationer.
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