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Met de overname van Forte breidt Unieboek | Het Spectrum haar
non-fictieactiviteiten verder uit. De uitgeverij wordt bovendien een belangrijke
speler op het gebied van creatieve boeken en hobbyboeken. De boeken
van Forte zullen onder de bekende logo’s blijven verschijnen. In deze
zomeraanbieding starten we met twee titels van Forte Creatief. In de volgende
aanbiedingsbrochures worden de andere zomer- en najaarstitels van Forte
Creatief, Forte Culinair en Forte Groen gepresenteerd!
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Relaxen in je
zelfgehaakte hangmat

Teken schattige figuurtjes in enkele
eenvoudige stappen

Voor iedereen die projecten voor buiten wil haken, is dit
het ideale boek. Lisanne Multem en het HHL Craftteam
ontwierpen voor terras, balkon en tuin de mooiste
kussens voor in de tuinstoelen, vloerkleden voor op het
dek, tafelkleden voor de tuintafel, lantaarns voor in de
boom en warme dekens voor over de benen op frisse
nazomeravonden. Ze heeft in dit boek voor elk wat wils:
kleine snelle haaksels als onderzetters en mandjes en grote
projecten als een tipi of een hangmat. Alle projecten zijn
prachtig en sfeervol gefotografeerd. Ze worden stap voor
stap beschreven met heldere tekst, tekeningen en foto’s.

Kawaii is Japans voor schattig. Kawaii figuurtjes zijn Japanse
tekeningen van alledaagse onderwerpen in een vertederende,
vrolijke stijl. Je kunt alles tekenen in kawaii-stijl: van dieren,
mensen, fruit en bloemen tot auto’s en gebruiksvoorwerpen.
Yishan Li laat zien hoe dat gaat in acht eenvoudige stappen.
Dit boek bevat meer dan 100 projecten, inclusief een
knuffelbeer, een zingende cactus, een luiaard, een ober, een
elf en zelfs een auto of een tv. De keuze is reuze.
Van elk project wordt uitgelegd hoe je het kunt tekenen in
acht stappen, van een ruwe schets van de basisvormen tot
het kleurrijke, hartveroverende resultaat.

•	Vol zomerse haakprojecten om buiten te maken en te
gebruiken
• Inclusief patronen van warme dekens voor koudere dagen
•	Lisanne is bekend van haar Instagram-account Happy
Handmade Living met meer dan 32.000 volgers
• Het beste cadeau voor creatieve moeders

•	Verrassende onderwerpen als een vrolijke raket of een
snoezige bureaulamp
• Elk voorwerp krijgt een eigen karakter
•	Stap voor stap uitleg, zodat iedereen een eigen kawaii
kan tekenen
•	Alle stappen van een figuurtje overzichtelijk bij elkaar op
één pagina
• Vol vertederende hondjes, poezen en beertjes

‘Met haar haakpatronen, tutorial video’s en tips maakt Lisanne
iedereen enthousiast om zelf aan de slag te gaan.’

Over een eerder verschenen Kawaii-boek van Yishan Li:
‘Het niveau is eenvoudig genoeg voor mijn negenjarige zoon
om er zelf mee aan de slag te gaan. Hij is er uren mee bezig en
leert al tekenend ook nog heel wat. Wat wil je nog meer?’

Creatieve en enthousiaste duizendpoot Lisanne Multem
is de auteur van Haak je happy, Happy Living en Happy
Handmade Fashion. Ze is bovendien de hoofdredacteur van
het populaire magazine Happy Handmade Living. Haar vele
fans volgen graag haar creatieve verhalen op Instagram.

Yishan Li is een professionele Manga-illustratrice.
Ze tekent Manga sinds 1998 toen ze nog op de middelbare
school zat. Later legde ze zich toe op Kawaii. Haar werk is
internationaal gepubliceerd in China, De Verenigde Staten,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
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www.happyhandmadeliving.nl |

happyhandmadeliving |

Happy Outdoor Living | Haak je ultieme relaxtuin | Lisanne Multem & het HHL Craftteam | gebonden | 176 blz. | 19 x 25 cm
isbn 978 94 62 50292 5 | nur 474
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@HappyHandmadeLiving
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€ 24,99

www.liyishan.com |

Yishan Li |

Kawaii tekenen | stap voor stap | Yishan Li | paperback | 128 blz. | 21,6 x 29,2 cm | isbn 978 94 62 50285 7 | nur 476
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