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Glad med zentangle Suzanne McNeill Hent PDF Forlaget skriver: Zentangle er en afslappende tegneteknik,
der dæmper stress, styrker kreativitet og forbedrer livskvaliteten. Denne bog vil muligvis ændre dit liv... 

Glæden ved Zentangle gør det let og sjovt at gå ombord i denne vanedannende illustrationsteknik.
Farvefotografier og detaljerede instruktioner fortæller trin-for-trin, hvordan man går frem, og bogen er en
supergod guide for folk, der er ikke ved, hvad Zentangle er, men har lyst til at få det at vide. Hvis du ikke

allerede er tangler, kan denne bog lære dig hvordan, du bliver det. 

Den starter med at fortælle om de grundlæggende principper og viser derefter, hvordan man tegner mere end
100 tanglemønstre. Suzanne McNeill, Sandy Steen Bartholomew og Marie Browning, der alle er godkendte

zentanglelærere, har udviklet de fleste af dem.   

Bogen er fuld af eksempler på smukke zentanglefliser, zentangleinspireret kunst og kunsthåndværk, og
indeholder en lang række små fortællinger om mennesker, der har fået deres livskvalitet forbedret ved hjælp

af Zentangle. Det eneste man behøver for at komme i gang er pen, papir - og denne bog. 
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