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Magazyn Beading Polska
Sierpień - Wrzesień 2015 PLIK
PDF 1szt
Cena brutto

6,40 zł

Cena netto

5,20 zł

Cena poprzednia

8,00 zł

Numer katalogowy

BNP-SW15PDF

Opis produktu
!! WERSJA ELEKTRONICZNA PDF !!
Nr 04/2015 (14) SIERPIEŃ - WRZESIEŃ - w postaci elektronicznego pliku PDF.
Po zakupie plik zostanie wysłany drogą e-mailową.
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
♦ co nowego i ciekawego na rynku plus terminarz targów, wystaw i jarmarków
Słowem - pozycja obowiązkowa dla każdego wielbiciela koralikowych projektów! :)
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W tym numerze:
15 technik koralikowych dla początkujących i zaawansowanych!!
Jak upcyklingowo wyczarować efektowny naszyjnik z... aluminiowej puszki - radzi Monika Skowrońska!
Wyplatamy kolorowe sznury z koralikami techniką kumihimo z Aleksandrą Stuczyńską!
Jak oprawić kwadratowy kaboszon w koraliki - na przykładzie eleganckich kolczyków od Neli Kabelovej!
Wyplatamy piękny wisior od Eleny Orłowskiej, lariat od Fatimy Mensen - Potter, szyjemy sutaszowy breloczek z Magdaleną
Różyło, piękny komplet z SuperDuo od Eriki Bita - Simon, naszyjnik od Leslie Frazier i wiele więcej!
Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac w urodzinowym konkursie Beading Polska!
Laureaci i prace wyróżnione z wyzwań Szuflady.
Felieton biżuteryjny Mariselli.
W galerii zagranicznych inspiracji - przybliżamy piękne, haftowane projekty od Monici Vinci!
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