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Praktisk: Skabeloner med tal og pile
Når der er en pil i den ene side af skabelonen, betyder det, at den side skal vende ind mod midten, når du 
fletter de to papirer sammen. 

Nogle af skabelonerne er sætvis markeret med 1 og 2. Det betyder, at du skal bruge to forskellige skabeloner - 
i hver sin farve - og flette dem sammen.

Enkelte skabeloner har et 1-tal i den ene side og et 2-tal i den anden side, og så er der en pil ved siden af hvert 
tal. Det betyder, at du skal lave to eksemplarer med samme skabelon, men at de to papirer skal vende hver sin 
vej, når du fletter dem sammen.

Copyright...?
Man kan finde skabeloner til flettede julehjerter mange steder, og ærlig talt aner jeg ikke, hvor jeg har fundet 
alle mine skabeloner gennem årene.

Jeg har umiddelbart set alle skabelonerne flere steder, og derfor satser jeg på, at jeg ikke overtræder nogens 
copyright ved at give dem videre. Men hvis du kender til, at der er copyright på nogen af skabelonerne, må du 
meget gerne give mig besked på info@altomhobby.dk—så fjerner jeg dem selvfølgelig med det samme.

Jeg har skrevet ”Alt om Hobby.dk” på alle skabelonerne. Det betyder ikke, at jeg prøver at påkalde mig nogen 
form for copyright. Det er simpelthen for, at du kan huske, hvor du har fået dem fra. Jeg vil jo gerne have, at 
du kommer forbi min hjemmeside.   ;o)

Rie Wiberg, 
Alt om Hobby, 2013
www.altomhobby.dk
ISBN:  9788740491999
Version: 1.0

Andre hobbybøger
Jeg har skrevet et par andre hobbybøger - blandt andet “24 juleideer 
for alle” og “Flettede tasker - trin for trin forklaringer med billeder”. De 
andre bøger er meget mere detaljerede end denne her, som jo kun består 
af skabeloner.
Hvis du er nysgerrig, finder du både bøgerne på altomhobby.dk og hos 
saxo.com.

http://www.saxo.com/dk/forfatter/rie-wiberg_6701551
http://www.altomhobby.dk/produkt-kategori/boeger/

Kig også gerne forbi min hobbyside, www.altomhobby.dk, hvis 
du vil have tips og ideer til mange andre hobbies. Siden er gratis.

God fornøjelse med fletteriet!

Mange julehilsener fra Rie
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