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naturlige dekorationer, du selv kan lave. I denne e-bog handler det om foråret. Bogen byder på rå romantik,
der skaber sanselighed i ethvert hjem, og så inspirerer kreationerne til, at du selv slipper fantasien løs og

skaber dine egne særprægede dekorationer. Bogen giver dig masser af inspiration og indsigt i, hvordan du får
det bedste ud af naturens materialer: indsamling, opsætning, sammensætning m.v. Gå på opdagelse i foråret
med Renate Rosenmeier og lad fantasien og kreativiteten få frit løb. De smukkeste materialer er ganske gratis
og lige uden for døren. Sans naturen og tag den med hjem. Renate Rosenmeier er blomsterbinder og har i
mange år arbejdet som kreativ stylist og skribent for forskellige magasiner, hun har haft egen blomsterbutik
og holder jævnligt kurser i blomsterbinderi. Naturens skatte sætter hendes hjerne på kreativt arbejde, og hun
brænder for at inspirere andre med sine kreationer. Du kan følge hende på Instagram @renaterosenmeier
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