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Hvorfor give mange penge for en trøje til yndlingsbamsen i butikken, når man nemt og hurtigt kan sy sit eget
bamsetøj af gamle stofrester? 

Denne fint illustrerede bog viser, hvordan du selv kan sy til dine børns bamser og give tøjet et helt personligt
præg. Her er undertøj, kjoler, bluser, bukser, sko, badetøj og meget mere - og du får snitmønstre og trin for

trin-vejledninger, så du kan sy en hel garderobe.

Variationsmulighederne er uendelige. Ved hver model er der forslag til, hvordan tøjet kan gøres individuelt.
Stofvalg, flæser, sløjfer, små strygemotiver osv. kan bruges, hvor du synes, det er pænt. Er du en øvet syer,

kan modellerne ende som dit helt eget design.

Her er både begyndermodeller og modeller til de lidt mere øvede, så der er udfordringer til alle i bogen.

Det behøver ikke at være dyrt, for stofrester og brugt tøj er ideelt til opgaven. Et par gamle jeans kan f.eks.
nemt blive til et par perfekte bamsebukser med et professionelt look. Så gå på opdagelse i bunden af

klædeskabet og giv fantasien frit løb!

Mette Nørgård Pedersen er mor til fire, dagplejemor gennem mange år og en erfaren syerske.
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