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M A N U A L I TAT S P E R P E T I T S I G R A N S : R E C I C L AT G E ,
P A P I R O F L È X I A , G A N X E T. . .
TOT S D I S P O N I B L E S A E - B I B L I O !

Hecho a mano
Guadalupe Rodríguez
Tot serveix per crear, amb imaginació i el que
tinguem a mà podem fer animals, personatges i jocs
que entretenen a nois i grans. Aquest llibre proposa
diferents idees, amb materials simples, de deixalla o
reutilitzables, que trobaràs a casa o pots aconseguir,
per a crear i construir coses inoblidables...

Reciclaje creativo
Sonia de la Varga
Sonia de la Varga té més de 600.000 subscriptors a
YouTube al seu canal Gustamontón, dedicat a
tutorials de manualitats, accessoris, regals creatius ...
Tot fet amb materials que tots tenim a casa, sense
necessitat de comprar a botigues especialitzades:
paper de diari, revistes, llaunes, cartó, cintes, peles
de fruita seca, de cítrics ...

Animales de papel
Emanuele Azzità
Un full de paper qualsevol a les teves mans i el llibre
obert; llegeix les instruccions, mira els dibuixos i
doblega el paper, a poc a poquet i amb cura... veuràs
que, com per art de màgia, el full de paper ha
desaparegut i tens davant teu un cigne! (o una
granota o l'animal que hagis triat). Així de fàcil i de
divertida és la papiroflèxia.

Plastilina para pequeños grandes
artistas
Edgar Humberto Alvarez
Édgar Humberto Álvarez, També conegut com Alter
Eddie, és un animador, activista, caricaturista i
director colombià. La seva passió és la plastilina,
material que coneix molt bé i sobre el qual ha
publicat deu llibres. Ha animat més de dos-cents
comercials, curts, clips i seccions per a programes de
televisió...

Unicornios Manualidades
mágicas y divertidas
El Mundo de Isa
En aquest llibre descobriràs 27 divertides manualitats
inspirades en els unicorns i explicades pas a pas.
Despertaran la teva faceta més màgica i creativa. I a
més et donaran un munt d'idees per a regalar,
preparar una festa temàtica d'unicorns, personalitzar
i organitzar els teus útils escolars, decorar la teva
habitació...

Isadora Moon y las manualidades
mágicas
Harriet Muncaster
Amb aquest llibre de manualitats podràs transformarte en fada o en vampir i crear els accessoris més
màgics i increïbles.
Dissenya la teva pròpia vareta màgica, el teu diari de
vampir, una esborronadora invitació d'aniversari o la
teva pròpia mascota.

Pulseras brasileñas
Florence Bellot
Amb aquest llibre aprendràs a confeccionar pas a pas
fins a 75 models de polseres de l'amistat.
Trobaràs també idees i models per fer trenes al
cabell, i consells i trucs per a variar els colors i
innovar els dissenys. Tot això acompanyat d'unes
precioses fotografies i il·lustracions explicatives pas a
pas.

Bisutería con Fimo
Carine Le Guilloux
El Fimo és una pasta molt versàtil, ideal per a fer
joieria. Es modela amb les mans i es cou al forn fins a
endurir-se.
En aquest llibre trobaràs més de 40 models de joieria
amb indicacions detallades i fotografies explicatives
pas a pas. En pocs minuts dissenyaràs collarets,
anells, polseres, arracades...

Triunfar estampando
Vostok Printing Shop
L'estampació no és només per a erudits. En aquest
llibre trobaràs tècniques d'estampació i gravat a
l'abast de tothom, d’una manera ocurrent i
entretinguda.
Acosta't als secrets de les tècniques d'impressió
tradicionals i dona'ls el teu propi estil.

Como Hacer Nudos
Alessandro Salmeri
Gràcies a una aproximació didàctica i un
desenvolupament pràctic, aquesta obra ofereix
descobrir aquesta activitat, proporcionant tots els
trucs i consells per a conèixer els diferents tipus de
nusos, dominar les tècniques de realització pas a pas i
utilitzar cada nus de manera adequada. Aquestes
tècniques poden ser útils per la pesca, l'alpinisme, el
bricolatge...

Encuadernar, plegar y coser
Monica Langwe
25 projectes de llibres, caixes i altres objectes de
paper. Cada projecte consta d'una descripció
detallada sobre les seves particularitats i usos,
il·lustracions esquemàtiques del pas a pas,
fotografies de l'objecte acabat i tota mena de
consells, trucs i idees.

Punto para regalar
Pepita Marín Rey-Stolle
Aquest llibre proposa diverses peces per a teixir i
regalar. Coixins, cistelles, escalfadors, gorres, jerseis...
són alguns dels patrons que trobaràs en aquestes
pàgines.

Casa Crochet
Verónica Vercelli
Revista amb propostes pensades per a tots els
ambients de la casa. Sota la total fascinació que
genera fer ganxet, la teva llar es va decorant amb
acolorides mantes, espectaculars cortines, sanefes,
carteres, bosses, catifes i moltes altres manualitats.

Brico
Globus
Revista sobre bricolatge i decoració. Conté seccions
pràctiques, consells d'experts i les millors idees per
crear, instal·lar o renovar cada racó de casa, deixant
un segell molt personal.

Cómo hacer, decorar y vestir las
muñecas
Mara Visconti
Com es fa una nina de drap, amb la seva perruca de
llana i el seu rostre brodat? Aquest llibre ensenya a
confeccionar nines de drap per jugar i decorar-les
amb pentinats moderns de llana i cares diferents.

Animalitos de fieltro
Kondratiev O
El feltre té un tacte molt agradable i es treballa amb
facilitat. Permet fer manualitats creatives, fàcils,
divertides i a l'abast de tothom. Amb aquest llibre
aprendràs a cosir nou preciosos animalons amb ajuda
de patrons a grandària natural. Tan sols necessites
feltre de diversos colors, agulla, fil i farciment.

Tejido para Principiantes
Darla Singer
Aprèn a crear patrons en poc temps! Ja sigui que
estiguis a la carretera, a casa, o en qualsevol lloc on
puguis teixir en el teu temps lliure, on vulguis!
Fes patrons en un parell d'hores, aprèn com teixir,
aprèn a fer patrons de puntades, crea barrets,
suèters, mitjons, regals, objectes per a la teva llar, i
molt més.

El gran libro de las labores
Varios autores
El món de les labors és infinit, alhora que
apassionant. Els treballs manuals tenen alguna cosa
que els fa únics. A més de donar un caràcter personal
a la nostra llar es converteixen en una cosa especial
quan els fem per a regalar perquè amb ells, regalem
el nostre temps i el nostre amor.

El placer del jabón natural
Claudia Kasper
Instruccions detallades per elaborar sabons naturals
de tota mena. Més de 100 receptes, des d'un sabó
d'àloe vera i iogurt fins a un de llorer, passant per
sabons per afaitar amb argila de colors i boles de
sabó afruitades. A més, aquesta edició inclou
alternatives sense oli de palma per a gairebé totes les
receptes.

Cómo hacer Jabones
Jessica Ramos
Amb aquesta guia entendràs científicament que és el
sabó, les tècniques que s'utilitzen per elaborar-lo,
que és la saponificació, les propietats i dosis
recomanades, els colorants i additius afegits per
personalitzar-los o perfumar-los, com fer els teus
propis extractes de plantes...

