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Kurvefletning er en spændende aktivitet for alle aldersgrupper!Som et af verdens ældste håndværk er det
vigtigt at bevare de teknikker som anvendes i kurvefletning. Kurvefletning er en del af vores kulturarv. Med
peddigrør og flade peddigsjener som grundmaterialer er det nemt og enkelt at flette stærke og brugbare kurve
for alle aldersgrupper. Kombiner grundmaterialet med snor og reb af søgræs, papir og andre naturmaterialer til

spændende kurve. Bestem selv designet, teknikken, farven og størrelsen.

Flet kurve med børnene på skoler, fritidshjem, med ældre på dagscentre, med de unge på efterskole og flet
masser af kurve hjemme ved køkkenbordet. Kurvefletning med sjener, snor og peddigrør kræver ikke de store
forberedelser, man kan nemt være i gang i løbet af 10 min. I denne bog om kurvefletning finder du over 20

forskellige måder at fremstille kurve på.
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