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Krans Lars Jon Hent PDF Lær at forme den smukkeste krans

Florist Lars Jon afslører her sine hemmeligheder om kranse, der er et af de ældste håndværk med blomster.
Kranse er ikke blot til døren, julen eller graven – men også til det flotte middagsbord, som et smykke i håret,
eller når du vil hænge noget smukt på væggen. Kransens form symboliserer året, livet og det uendelige.

Gå på opdagelse i bogens inspirerende og overraskende ideer til, hvordan du kan forme unikke kranse med
blomster og naturens materialer. Du lærer enkle teknikker fx til at tørre og presse blomster samt til at binde og
dekorere kranse. Og du lærer at få øje på alle de sjove og fine steder omkring os, der fortjener den smukkeste

krans.

Florist Lars Jon har sit eget Flower Studio i København og har tidligere udgivet bogen Buket.
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