Byg det selv
Sprog:

Dansk

Udgivet:

10. november 2017

Kategori:

E-Bøger

Forfatter:

Theresa Bro

Forlag:

CARLSEN

ISBN:

9788711692844

Byg det selv.pdf
Byg det selv.epub

Vil du gerne lave om på dit værelse? Lave noget rigtigt sejt, som du ved, dine venner ikke har mage til, fordi
du har lavet det selv? Vil du gerne lave super fede - og anvendelige - gaver til dine venner og din familie? Og
har dine forældre for sjældent tid til at hjælpe dig (hvis de da overhovedet ved, hvordan man gør)? Så byg det
selv! Theresa Bro viser i helt overskuelige trin, hvordan du bygger alt fra lamper til senge og opslagstavler. Du
lærer, hvordan du selv bruger værktøj - også det med ledning! - om blanding af farver, hvilken lim, bor og
rawplugs, du skal bruge til forskellige projekter, samt tips og idéer, der hjælper undervejs. Bogen indeholder ti
konkrete projekter, som du kan vælge at lave helt som Theresa - eller du kan lave variationer over hendes
idéer. Og vi lover: det er ikke sværere end, at dine forældre også kan finde ud af det! Fra 7 år.
Med en tagterrasse kan du nyde de lune sommeraftener fuldt ud – også selvom der skulle komme en
regnbyge. Træhuse; medbyg og selvbyg træhuse priser byg selv huse tegninger, budgetter, al info når du skal
bygge nyt hus, og individuelle typehuse priser. Stort udvalg af maling, træbeskyttelse og tilbehør til udvendig
og indvendig brug. Tak for de gode fif - alle lynhurtige modeller i plastic, som jeg kan sætte op på ingen tid nemme og praktiske - så det løber jeg ud og gør med det samme.
Terrasseoverdækning – Byg selv og spar penge. 12. Mit gode gamle brændeskur har i princippet tjent mig
godt i mere end 10 år, men det. Det er billigere, hurtigere og du bestemmer selv hvordan annoncen skal se ud.
Tak for de gode fif - alle lynhurtige modeller i plastic, som jeg kan sætte op på ingen tid - nemme og
praktiske - så det løber jeg ud og gør med det samme. Brædder, sav, hammer og galvaniserede søm, så er
børnene i gang. Du designer og bestemmer det hele, vi bygger. Lak, lim, rengøringsmidler og
husholdningskemi Et espalier er et flot indslag i haven. HBJ Projektudvikling A/S startede i foråret 1999, som
udbyder af totalløsninger inden for erhvervsbyggeri og boligbyggeri, lige fra idè til det nøglefærdige projekt.

Du har nu mulighed for selv at oprette dine annoncer i avisen eller pÃ¥ internettet. Med en tagterrasse kan du
nyde de lune sommeraftener fuldt ud – også selvom der skulle komme en regnbyge. Ring 7575 2247 for
tilbud på landbrugshal eller industrihal Byg nyt sommerhus med Lilje-huset og kom trygt igennem hele
byggeriet. Lak, lim, rengøringsmidler og husholdningskemi Et espalier er et flot indslag i haven. Det er nemt
at bygge selv, og følger du vores byggevejledninger, kan du være færdig på en weekend.
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