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 skønne skjolDer

Hvor har det været skønt, at lave idéerne til denne bog. Det, at hver enkelt hoved gerne skulle være 
så grimt som muligt, har været en kreativ frigivende proces, som jeg klart kan anbefale alle, store som 
små, at give sig i kast med. At et enkelt lille bitte stykke instant kaffe kan give store skjolder, bliver 
pludselig et lille mirakel, og når man først begynder at tænke på patina, rynker og pletter, vil fantasien 
næsten ingen ende tage…  

Jeg vil gerne takke de pædagoger og billedkunstlærere, der har været tilknyttet, for det har været rigtig 
dejligt at kunne få en god og konstruktiv sparring undervejs i forløbet. 

Og nu hvor jeg må slippe endnu en baby (bog), håber jeg, at den vil blive taget godt i mod, og at den vil 
bidrage med masser af inspiration og sparke godt til kreativiteten. For husk - det er kun et oplæg på, 
hvordan man KAN gøre. Der er masser af muligheder, og man kan simpelthen ikke lave grimme hove-
der på en forkert måde. Jeg har stort set kun brugt billige hverdagsting og genbrug, fordi jeg synes, 
det er skønt at bruge det, man har ved hånden, men du kan jo bruge alt muligt og sagtens udskifte 
krydderier med maling osv. 

Rigtig go´ skaberglæde! 

Du kan altid finde masser af idéer på min blog, 
www.tinadalboge.dk, den opdateres ofte flere 
gange om dagen, og du kan se mine andre udgi-
velser her i min Kreahobshop.dk

PS. Du har mulighed for at lave nogen af idéerne i 
en økologisk udgave.
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