
 TRYLLEDEJ

Tina Dalbøge



 TRYLLEDEJ

-
Tina Dalbøge 
e-bogen  
TRYLLEDEJ
ISBN 9788799525898 
© 2012 forlaget LOOKmyBOOK  
Idé, modeller og tekst: Tina Dalbøge
Idé, tekst og modeller: Tina Dalbøge 
Illustrationer: Pia Boe Gravgaard
Fotografier: Sanne Berg m.fl.
Grafisk design: Par no. 1, Viby J  
e-bogs layout: Kristina Møller Larsen
Forlagsredaktion: Tina Dalbøge  
 
Tina Dalbøge har udgivet følgende e-bøger: 
Grydesvampe & vaskeklude 
Kartofler, frugt & gørnt 
Ståltråd & ledninger 
Tefiltre & bagepapir 
Paprør & vat 
Derfor blev vi kreative
Kludesen & slangen 
Kludesen & Ørnen 
Kludesen & giraffen 
Brugskunst af paprør 
Skåle & skærme 
Uspiselige lækkerier 
Vattede påskeæg 
Påske påfund
Farlige fjæs
Farverigt julepynt
Cool julepynt
Hyggeligt julepynt
Kreative kastanjer
Hallovatween
og fysiske bøger:
Førstehjælp til fantasien
Tidens T-shirts
Skaller og skræller

Tina Dalbøge holder kurser, workshops,
foredrag og events.  
Få mere information på Tina Dalbøges blog med 
kreative påfund: www.tinadalboge.dk  
Se mere om e-bøgerne her: www.kreahobshop.dk

© Alle rettigheder forbeholdes.
Gengivelse af denne bog eller dele deraf er ikke til-
ladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.
Print og kopiering fra denne bog må kun finde sted 
på institutioner og virksomheder, der har indgået 
aftale med Copydan, og kun inden for de rammer 
der er indgået i aftalen. 

DU KAN FÅ MASSER AF KREATIVE IDEER PÅ  
TINA DALBØGES BLOG, www.tinadalboge.dk,
DER OPDATERES OFTE FLERE GANGE OM DAGEN. 

http://www.tinadalboge.dk
http://www.tinadalboge.dk
http://www.piaboe.dk
http://www.sanneberg.dk
http://www.pn1.dk
http://www.kristinamoeller.dk
http://www.tinadalboge.dk
http://www.tinadalboge.dk
http://www.tinadalboge.dk
http://www.kreahobshop.dk
http://www.tinadalboge.dk
http://www.tinadalboge.dk


TINA DALBØGE

 TRYLLEDEJ

-
TINA DALBØGE

TRYLLEDEJ



Kartofler og skruer

Citrusfrugter

Tefiltre

“Men kreativitet er allermest vigtigt for vores lyst 
til at leve. Det giver livskvalitet, så det hele ikke 

bare er sovs og kartofler.”
 Ditte Hansen

“Der er mange børn, der får at vide,  
at de ikke må blive snavsede eller  

få maling på tøjet. Det er i sig selv dræbende 
for fantasien. Og så mister de den der  
skønne umiddelbarhed, fordi de bruger  

voksne som forbilleder.” 
 Erik Peitersen



Mel, salt og grillspyd
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Emballage

Grydesvampe

”Om jeg helst vil have to multikreative børn,  
der ikke kan læse eller skrive, eller om jeg vil have et par børn, 

der kan det hele undtagen at være kreative,  
så ved jeg godt, hvad jeg vælger.  

Word kan stave for dig, en lommeregner kan regne.  
Kreativitet er så meget mere hård valuta.”

 Martin Thorborg
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