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Magazyn Beading Polska
Kwiecień - Maj 2016 Plik PDF
Cena brutto

6,40 zł

Cena netto

5,20 zł

Cena poprzednia

8,00 zł

Numer katalogowy

BNP-KM16PDF

Opis produktu
!! WERSJA ELEKTRONICZNA PDF NA KOMPUTER / TABLET!!
Nr 02/2016 (18) Kwiecień / Maj - w postaci elektronicznego pliku PDF.
Po zakupie plik zostanie wysłany drogą e-mailową. Prosimy o podawanie przy zamówieniu działającego adresu e-mail bez
limitu wagi plików! Do otwarcia pliku polecamy program do przeglądania PDF typu np. Adobe Reader.
Magazyn Beading Polska to pierwsza w Polsce publikacja prasowa o koralikach, biżuterii hand-made i rękodziele!
Wydawany co dwa miesiące a w każdym numerze:
♦ galeria najciekawszych prac polskich projektantów i inspirujących prac zagranicznych
♦ fantastyczne projekty do samodzielnego wykonania - zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych
♦ bardzo szczegółowe schematy i zdjęcia
♦ podstawy i tajniki ściegów wykorzystywanych w koralikowaniu z poradami od fachowców
♦ słowniczek najczęściej występujących terminów w koralikowaniu i przypomnienie wszystkich technik potrzebnych do
wykonania projektów z tego numeru
♦ wywiady z ciekawymi Twórcami rękodzieła
Słowem - pozycja obowiązkowa dla każdego wielbiciela koralikowych projektów! :)
W tym numerze:
• Makrama i koraliki
• Śliczna kryształowa ważka
• Biżuteria upcyklingowa: zrób samodzielnie wiosenny naszyjnik z zawleczek od puszek!
• Jak zrobić gwiaździstą broszkę, koraliki do nasyjnika i weselny grzebyk?
• Efektowna barokowa bransoleta i turkusowe kolczyki
• Wisior z koralików Honeycomb
• Co warto wiedzieć o sprzedaży okazjonalnej rękodzieła radzi Małgorzata Sowa z PillowDesign!
• Nowy świeżutki felieton biżuteryjny Mariselli!
• W galerii zagranicznych inspiracji - piękne prace od Nadii Gerber z Niemiec!
Ilość stron: 72
Cena za 1 szt czasopisma.
Wielkość pliku: 21 MB; Możliwość druku: Tak; Możliwość kopiowania treści: Brak.
System operacyjny: Windows XP / 7 (32bit) / Vista (32bit), Linux, MacOS 10.0 (i wyższy)
Do otworzenia dowolnym programem do przeglądania plików PDF np. Adobe Reader 5.0 (i wyższy), PDFCreator 1.7.3, XPDF
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