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Fixa fint för trädgården Anna Örnberg boken PDF Med denna idébok för trädgården kan du förvandla

populära material eller sådant du har liggande hemma till en mängd användbara projekt. Bygg insektshotell,
snickra bord och bänkar, gjut fågelbad, hitta inspiration till hur du dekorerar såväl en asiatisk, modern

trädgård som en charmig, gammaldags täppa – den här boken är fylld av påhittiga tips för större och mindre
uterum.Både novisen och den mer erfarna trädgårdsfixaren kan skapa sin drömträdgård med enkla medel. Vill
du göra en stor förändring eller bara fixa lite extra fint i ett bortglömt hörn? Här finns något för alla! Snickra
eller påta en stund i lugn och ro och passa sedan på att njuta av din personligt inredda trädgård.Anna Örnberg
har tidigare skrivit en mängd omtyckta inrednings- och hobbyböcker, varav flera med trädgård som tema. De
inspirerande bilderna är tagna av Tommy Durath och de lite större projekten har steg-för-steg-beskrivningar

och instruktiva illustrationer.
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