GELUK ZIT IN EEN KLEIN BOEKJE. Verder ligt de bol wol vooral bij jou,
voor het opfleuren en invullen van dit dagboek. Het is immers jouw persoonlijke
verslaggeving van je brei- en haakescapades. Dus plak er je lievelingsdraadjes
in, schets je ontwerpen, plak er een foto in van je grootste handwerkoverwinning
en handwerkdoodle away! Want naast dat het superhandig is om alle facts
and figures van je projecten terug te kunnen lezen, is dit boek ook een gezellig
naslagwerk. Dus, zet een kop thee met koekjes klaar en ga aan de slag met
dit haak- en breidagboek!

www.kosmosuitgevers.nl

NUR 474
Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen

HAAK & BREI JOURNAL

NOOIT MEER DE DRAAD KWIJT MET DIT DAGBOEK. Vanaf nu noteer je
al je haak- en breiprojecten in Club Geluk’s Haak & brei journal. Begin je aan
een gebreide trui, een gehaakte knuffel of een ander handwerkproject?
Dan begint je handwerkavontuur met dit dagboek, ofwel journal. Per project
is er ruimte voor notities over je garens, patroon, planning en een persoonlijke
noot. En heel veel blokjespapier voor het tekenen van patronen. En deze blokjes
zijn in verhouding tot echte brei- een haaksteken, dus geen gedoe met vierkantjes
als je gaat schetsen! Ook mogen twee extra patronen niet ontbreken, naast alle
andere (on)nodige extra’s.
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