TALLER DE MODA

inclou

100

Mayumi Oono

adhesius!

Mayumi Oono
El meu petit taller de moda

moda?

!

EL MEU PETIT

Els més petits sempre senten interès i curiositat
per les feines que fan «els grans». Aquesta
col·lecció els endinsa en algunes de les
professions més creatives i universals dels adults
alhora que ofereix la possibilitat de crear i jugar.
El meu petit taller de moda porta làmines
de figures perquè puguin vestir-les amb les
enganxines que més els agradin.

taller de moda
Mayumi Oono

Conté:

4 làmines

100
enganxines

M’ajudes a dissenyar roba?
Necessitem…

Arguments de venda

Patrons de paper

Maniquins

Davanter

Fils

Perxes

Esquena

Màquina de cosir

• Les il·lustracions de la Mayumi Oono ens atrapen a l’instant:
desprenen molta alegria i engresquen de seguida per jugar.

Màquina
de remallar

Planxa
Taula de planxar
Taula de treball

• Es poden barrejar i canviar colors i estampats d’una pila
de peces de roba i complements i dissenyar els nostres propis
i espectaculars conjunts.

Polvoritzador
Regle

• Un llibre per transmetre també la part més creativa i lúdica
de les professions i la satisfacció i l’alegria del treball.
• Al final del llibre s’inclou un sobre amb adhesius
i quatre làmines on divertir-se amb les enganxines.
• Per a + 3 anys.
Estampat de flors...

Cintes

20 pàgines (3 solapes + 4 làmines + 100 enganxines)
21,4 x 21,4 cm
I S B N 978-84-17374-98-3
Tapa dura
PVP 16,00 €
9 788417 374983
Data de sortida: 10/11/2021
I S B N 978-84-17374-97-6
CAT: 978-84-17374-98-3
9 788417 374976
ES: 978-84-17374-97-6

Davantal de florista!

Estampat de nata...

Davantal de pastisser!

Per fer una faldilla hem de:
1. Prendre mides

2. Dissenyar
la peça

3. Fer el
patró

5. Tallar

Escollir els materials...
Aquesta és la part més divertida!
4. Escollir
la tela

Guarniments florals

Cremalleres
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6. Cosir

Llesta!

