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Interessen for gamle tradisjonsteknikker øker. Filigranteknikk er en av disse hevdvunne teknikkene, og mange
kan tenke seg å lære seg dette håndverket for å lage vakre søljer. Denne læreboken om filigranteknikk er
gjennomillustrert, og teknikkene er detaljert beskrevet. Forfatteren har lagt stor vekt på at leseren skal forstå
hvordan håndverket utføres. Boken inneholder også noen oppskrifter på hvordan søljene lages. Marit
Andersen er utdannet gullsmed og kunstfagskandidat fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Hun
er høgskolelektor ved Institutt for folkekultur ved Høgskolen i Telemark.
HALFEN AS er Norges ledende firma innen forankringsteknikk og armeringstilbehør. Nettbutikk. Handle
bunadsølv til heile familien - med trygg levering innen 3 - 5 dagar. Fri frakt ved kjøp over kr 2.000, elles kr 80
uavhengig av pakkens storleik. Husflidstua syr Åmlibunadene, og har et stort utvalg i garn og ferdigstrikk,
interiør og souvenirer. Hos oss får du låne komplett bunad til din sydd er ferdig. Ring 975 34 439 nå for en
hyggelig uforpliktende prat om herrebunad skreddersydd.
Norsk nettbutikk med bunadsølv og bunader. En av Norges Største Nettbutikker på Bunadsølv- Ekte Norsk
Bunadsølv Fra Voss Gjennom 40 år! Dameklær til både hverdag og fest. Tilbehør er et must! Rimelig frakt og
rask levering. Nordnorske smykker laget i Deatnu/Tana. Unik natur og kultur er en uendelig inspirasjonskilde
for den skapende kunstner i Sapmi. Midnattsolens milde lys og nordlysets. Rosendahl er enkel og funksjonell
dansk design. Våre serier utgjør en god base på kjøkkenet og i hjemmet hele livet. Rosendahl kolleksjonen

brosjyre er full av tips, oppskrifter og mye inspirasjon. Se hele sortimentet av Grand Cru og Grand Cru Soft på
Rosendahl-design.no. Mannsbunad fra Øst-Telemark med svart jakke og røde biser. Sølvknappene er støpt og
bearbeidet for hånd. Øst-Telemark har handlaget Filigran sølv.

