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Pola Kreasi Dari Flanel
Flanel dan katun, bahan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kedua bahan ini sangat mudah dikreasikan menjadi benda-benda fungsional yang cantik. Bosan dengan kreasi yang itu-itu
saja? Sepertinya Anda harus menyegarkan kreasi Anda dengan buku yang inspiratif ini. Buku yang mengulas tentang kreasi dari kombinasi flanel dan katun. Seperti apa ya jika flanel dan
katun dikombinasikan? Banyak kreasi yang bisa dibuat dari kombinasi flanel dan katun seperti gantungan kunci, tempat paspor, dompet, tempat kartu nama, alas gelas, pembatas buku,
aksesori rambut, hiasan dinding, dan masih banyak lagi. Kombinasi 2 bahan ini menghasilkan kreasi yang cantik, unik, dan tentu saja memiliki nilai jual. Dengan bahan yang mudah didapat
dan kreasi unik, buku ini layak menjadi salah satu koleksi Anda. Jadikan buku ini sebagai inspirasi dalam memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita menjadi benda-benda bernilai jual tinggi.
Berkreasi yuk.. Tiara Aksa
Sebagai pegiat dan penulis buku craft, Iva Hardiana terpanggil menyumbangkan ide kreatifnya membuat sendiri masker kain, sebagai alat pelindung diri yang simpel untuk mencegah
penularan virus Covid 19 yang sedang mewabah di seluruh dunia. Buku Masker Kain ini berisi 22 kreasi masker cantik unik yang dapat menjadi ide bagi pelaku usaha kecil juga Anda agar
tetap produktif meski terpaksa harus tinggal di rumah. Kreasi masker terbuat dari aneka bahan kain seperti kaus, denim, katun, brokat, serta dibuat dengan berbagai teknik seperti dengan
jahit, tanpa jahit, decoupage, dan banyak lagi. Yuk, kita cegah penularan virus dengan membuat sendiri masker kain!
Apakah kalian memiliki hobi? Memiliki hobi pasti seru bukan? Di dalam buku ini, 10 penulis cilik akan berbagi cerita tentang hobi mereka. Ada Ameera yang suka bicara, Ayra yang gemar
membaca, Marwah yang suka menari, Ibrahim yang senang bersepeda, Kiara yang suka menggambar, Kinan yang senang berenang, Regan yang suka membuat komik, Jasmine yang gemar
memasak, Noura yang suka mewarnai, dan Shahnaz yang punya hobi unik, Apa itu?. Hmmm, penasaran, kan? Cerita mereka tidak hanya penuh dengan kegembiraan, loh! tapi juga
kegagalan, usaha, dan pantang menyerah. Bagaimana kisah serunya? Yuk, kita ikuti cerita mereka yang penuh warna.
Sekarang ini cerita tidak hanya dituangkan ke dalam buku saja , akan tetapi cerita dapat dituangkan ke dalam berbagai media salah satunya aksesori. Tidak percaya ? Coba simak buku ini !!
Ada aksesori tematik, dengan perpaduan antara flanel, renda, dan payet. Menjadikan aksesori ini tampil lebih unik dan berbeda. Jadikan buku ini sebagai panduan untuk menjadikan tampilan
Anda semakin inspiratif dan trendy. Tiara Aksa
Gamis Batik adalah salah satu busana pilihan bagi para muslimah untuk tampil manis dan modis dalam berbagai acara, resmi maupun kasual. Buku ini memuat 35 gaya hijab gamis batik
dengan kerudung serta aksesorinya. Dilengkapi dengan tutorial kerudung dan pembuatan aksssorisnya. Penulis buku ini, Iva Hardiana selama 10 tahun terakhir telah menyusun lebih dari 50
judul buku bertema keterampilan dan hijab, antara lain: • 40 Gaya Kerudung Instan Syria: Tutorial Jilbab & Aksesori • 50 Gaya Gamis Hijaber Cilik + Tutorial Aksesori • Hijab Motif Leopard •
45 Gaya Hijab dengan Bergo Syar’i • Lollipop Colour Hijab • 33 Gaya Jilbab Kembar Ibu & Anak • 35 Gaya Kerudung Hoodie • Pastel Colour Jilbab+Tutorial Jilbab Aksesori • Gaya Black &
White Jilbab • 100 Gaya Hijab dengan Bros Plus Cara Membuat 20 Kreasi Bros • Dandan Hijab 7 Menit: Jilbab Cantik Tanpa Peniti • 100 Gaya Jilbab dengan Headband. Tampillah modis
dan cantik dengan gamis batik.
"""Wow, lihatlah alangkah uniknya goody bag bergambar anjing, kelinci, kupu-kupu, panda, beruang dan burung hantu ini. Di pesta ulang tahun buah hati Anda, goody bag unik akan menjadi
buah tangan istimewa bagi para undangan. Bahan utamanya adalah kain flanel aneka warna yang murah dan mudah didapat. Buku ini berisi 40 kreasi goody bag dari kain flanel untuk
bingkisan pesta ulang tahun, yang mudah Anda buat sendiri. Karena dilengkapi foto step by step dan gambar pola. Anda pun dapat membuat dan menjualnya sebagai tambahan penghasilan
keluarga. Selamat berkarya!"""
"Kain belacu jika dikombinasikan dengan kain perca, katun, dan flanel ternyata bisa menjadi 1001 pernik lucu dan unik buat anak. Aneka pernik anak seperti sajadah, tas serbaguna, sampul
buku, kotak bekal hingga alas makan, adalah kebutuhan khusus anak yang laku dijual. Dengan modal kurang dari Rp 500 ribu ditambah mesin jahit, Anda bisa memulai usaha berkreasi
dengan kain belacu yang menghasilkan keuntungan hingga 50%. Buku ini memuat 25 kreasi perlengkapan untuk anak berbahan dasar kain belacu. Anda dapat mempraktikan setiap kreasi
karena dilengkapi dengan pola dan step by step."

Kembali kepada hakikat dan tujuan besar dalam sebuah pendidikan yang bukan hanya sekadar pencapaian intelektual tetapi juga menumbuhkan potensi manusia pembelajar
secara utuh dalam berbagai aspek perkembangan. Inilah yang dilakukan oleh SDS 01 Gula Putih Mataram melalui Primary 6 Personal Passion Project yang bertajuk OUR
DREAMS FOR OUR COMMUNITY sebagai wujud dari merdeka belajar. Melalui Personal Passion Project ini murid memiliki peluang untuk membangun kecakapan hidup (life
skills), menjadi pembelajar yang terbiasa mengatur dirinya sendiri (self directed), berpikir metakognitif (reflektif dengan pikiran dan tindakannya), berkomunikasi dan berbagai
kecakapan terkait dan ini perlu dimulai sejak murid masih di tingkat sekolah dasar. Buku ini memberikan informasi secara lengkap tentang pengalaman murid dalam
mengerjakan Personal Project Passion dari setiap kelas yaitu P6 Arthropods, P6 Molluscs, P6 Invertebrates dan P6 Vertebrates dimulai dari bagaimana mereka merumuskan
tujuan project mereka yang dikaitkan dengan bakat dan minatnya, menguraikan tujuan akhir mereka melalui pertanyaan-pertanyaan penyelidikan dari berbagai konsep inquiry,
dengan pengawasan guru mentor, guru kelas dan orang tua, murid mulai menganalisa kebutuhan instruksional, memilih kegiatan, memperkirakan waktu dan sumber daya,
mempersiapkan tugas-tugas penting dalam perencanaan proyek agar berhasil hingga mewujudkannya dalam sebuah produk yang bisa dihadirkan dalam ruang pameran (booth)
yang dirancang oleh murid sendiri, di mana selama pameran yaitu tanggal 22 Mei – 28 Mei 2021 para guru, murid dari kelas 1 hingga kelas 5 dan orang tua dapat bertanya
langsung dan berdiskusi seputar project murid. Our Dreams For Our Community Primary 6 Personal Passion Project SDS 01 Gula Putih Mataram ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
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Inspirasi bisa datang dari mana saja, salah satunya dengan membuat kreasi dengan mereplika makanan yang unik dan khas dari flanel. Replika ini bisa diaplikasikan ke dalam
berbagai produk yang memiliki daya jual dan bisa menambah income keluarga, misalnya sebagai hiasan tutup tisu, magnet kulkas, gantungan kunci, dan masih banyak lagi.
Beragam makanan bisa Anda jadikan pilihan untuk berkreasi. Selamat berwirausaha !! Tiara Aksa
Beragam bentuk kreasi dari kain flanel dengan teknik yang sederhana namun mampu menghasilkan 85 kreasi bentuk replika makanan yang beragam. Dipaparkan pula cara
pembuatan yang mudah dipahami agar kreasi nampak cantik dan seperti aslinya. Karya ini bisa diaplikasikan untuk berbagai macam souvenir dan hiasan, misalnya hiasan
magnet, hiasan pada busana anak, gantungan handphone, gantungan kunci, souvenir pernikahan, hiasan pensil, dan lain-lain. Buku ini juga diperuntukkan bagi para ibu rumah
tangga, berkreasi dan berkarier, sambil mendidik buah hati. Kreasi ini dapat pula untuk melatih motorik halus anak, mulai dari cara menjiplak pola dengan benar, menggunting
dengan rapi, dan melekatkan dengan tepat. Selain itu, anak juga belajar untuk mengkombinasikan warna, serta berimajinasi supaya lebih kreatif. Dan tidak menutup
kemungkinan, kreasi ini dapat menjadi lahan usaha yang menjanjikan. Tiara Aksa
Sebagian orang masih menilai bahwa membuat kreasi sendiri amatlah sulit. Dengan buku ini Anda dapat mempelajari teknik dasar membuat aneka kreasi dari flanel; mulai dari
kreasi yang sederhana (dasar) sampai kreasi yang lebih rumit (tingkat mahir). Dengan langkah-langkah yang mudah dipahami dan dipraktikkan, buku ini menuntun Anda
membuat aneka kreasi dari flanel secara menyenangkan. Tidak hanya itu, dalam buku ini juga dijelaskan cara merawat kreasi flanel yang sudah dibuat agar tetap awet. Tunggu
apa lagi? Ayo bersiaplah, belajar sampai mahir! -LinguaKata- #SuperEbookDesember
Sering dengar istilah playdate? Playdate dengan ragam tema mulai banyak diselenggarakan oleh berbagai pihak, seperti komunitas, perorangan, juga dari perusahaan yang
berhubungan dengan anak dan bunda. Hal ini mengindikasikan, semakin banyak kebutuhan alternatif aktivitas anak di luar kegiatan akademik. Orangtua menganggap penting
proses belajar yang menyenangkan bagi anak. Belum lagi jika mereka tinggal di kota besar dengan intensitas dan kualitas interaksi antar teman sebaya yang minim. Tidak hanya
itu, orangtua pun mulai tergerak hatinya untuk berkumpul dengan sesama dan menyelenggarakan playdate sebagai kegiatan rutin komunitas, apalagi saat musim libur sekolah
tiba. Bahkan mereka ingin menyelenggarakan playdate di rumah masing-masing. Buku ini ditujukan kepada mereka yang ingin mengetahui lebih rinci tentang playdate secara
mandiri, baik dari komunitas maupun profesional. Buku ini juga dilengkapi dengan puluhan ide bermain yang penuh makna, tetapi mudah dilakukan.
"""Celana atau rok jeans yang tidak terpakai, ternyata dapat disulap menjadi aneka pernik nan cantik. Di buku ini, Anda mendapatkan kreasi-kreasi yang memikat hati dari bahan
jeans. Desainnya sungguh unik dan kreatif. Dengan beragam penambahan aplikasi manik, perca, kancing, dan boneka. Selain untuk dipakai sendiri, untuk suvenir, ataupun
dijual. Buku ini memuat 42 kreasi seperti tas ""Sweet Girl"", tas pinggang, tas laptop/netbook, bros, boks tisu, hiasan dinding ""Purple Flowers"", sarung bantal ""Two Birds"",
taplak meja, celengan, frame foto, tempat pensil, tas serbaguna, kantong surat, tas mukena, boneka gantung ""Moon"", dompet kosmetik, sampul buku, kantong handphone,
boks antaran, dan lainnya. Dilengkapi cara membuat aplikasi pada tas, boneka flanel, dan bunga. Plus pola yang membuat Anda makin mudah mempraktikkan."""
PENULIS: YULIANA LIU UKURAN: 19 x 21;112 FC ISBN:978 602 2130 27 7 Jika melihat foto-foto di buku ini, Anda seperti melihat foto bunga asli. Kelopak, putik, dan warnanya
sungguh menarik mata. Ternyata bunga-bunga cantik ini dihasilkan dari kreasi tangan berbahan pita, kain, dan renda. ADa Rolita yang kecantikannya tercipta dari kain flanel
berbentuk lingkaran, ada Fresia yang keindahannya terbuat dari pita sebagai kelopak dipadu putik dari mutiara, juga si Belonia yang terukir indah dari lembaran renda nan
lembut. Pastinya, masih ada puluhan kreasi bunga lain yang bisa Anda praktekkan dengan mudah, karena kami lengjap dengan foto step by stepnya. Jika tak sabat
membuatnya, segera ambil bahan di sekitar Anda, gunting, dan lem. Tak lama, kreasi Anda pun sungguh jadi kebanggan. Silahkan dicoba!
PENULIS: DIAN KUSUMA WARDHANI & ROBBIKA W. & NURLIA S. UKURAN: 19 x 21; 79 FC ISBN: 978 602 213 026 0 Membuat si kecil rajin beribadah? Hmmm, tampilan mukena, sarung, bahkan
sajadah yang menarik pun bisa menjadi trik ampuh Kreasi dan aplikasinya yang sesuai karakter si kecil pun, bisa menjadi pilihan Bunda. Semua ada di buku ini BUnda menampilkan beragam kreasi sajadah
dan mukena dalam berbagai model, desain, dan teknik aplikasi Ada bonus sarung anak untuk buah hati Tak hanya itu buku ini, juga dilengkapi dengan tutorial cara menjahit mukena, teknik aplikasi, teknik
tusukan, hingga pola aplikasi. Bunda pun bisa membuatnya untuk gift ulang tahun si kecil atau hadiah untuk kerabat. AJak si kecil menentukan aplikasinya BUnda sehingga menjalankan ibadahnya pun
semakin semangat. Selamat berkreasi, Bunda.
Jangan buang sisa kain satin, chiffon, dan ceruti Anda. Karena cari sisa kain-kain tersebut dapat dibuat kreasi bunga bakar yang cantik sebagai pelengkap penampilan hingga hiasan di rumah Anda.Di buku
ini disajikan berbagai inspirasi membuat kreasi bunga bakar dari bahan lain yang mudah didapat, mulai dari bros, kalung, cincin, bouquet, aksesori, hingga home decoration. DIjabarkan lengkap dengan cara
membuat tahap demi tahap yang disertai foto pancuan. Pastinya buku ini akan sangat memudahkan Anda.Jadi, kalau bisa buat sendiri aneka kreasi bunga bakar yang cantik, untuk apa beli yang sudah jadi?
Selama berkreasi.
Membuat suvenir merupakan suatu kegiatan yang gampang tapi susah. Buku ini dapat Anda jadikan acuan untuk membuat produk yang cantik dan berdaya jual tinggi. Dengan 47 kreasi dari bahan yang
mudah didapat dan murah, tentu bisa jadi modal untuk menghasilkan karya yang variatif. Dalam buku ini, semua proses pembuatannya dijelaskan dengan langkah-langkah gamblang secara visual foto
berwarna. Tidak hanya itu, dalam buku ini juga terdapat beberapa tips yang perlu diperhatikan dalam membuat suvenir. Tips ini berguna untuk menjadikan hasil karya Anda terlihat rapi dan indah. Selamat
mencoba!
"Mainan anak tidak harus mahal. Mainan yang baik justru bersifat mendidik, merangsang anak untuk kreatif dan apresiatif. Kain flanel yang murah dan mudah didapat ternyata dapat disulap menjadi aneka
mainan anak yang lucu dan mendidik. Buku ini berisi 30 kreasi mainan anak dari kain flanel dengan beragam tema, agar anak belajar mengenali lingkungan, mulai dari tema binatang, makanan, profesi,
pakaian, abjad, angka hingga bermain puzzle. Dilengkapi foto step by step dan pola yang membuat Anda mudah mempraktikkan setiap kreasi bersama keluarga ataupun sahabat."
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Ingin memberi kesan lebih istimewa pada pernikahan Anda dengan mengkreasikan sendiri uang mahar secara istimewa? Itu tidak sulit. Dengan panduan buku LinguaKata ini, Anda dapat berkreasi dengan
mudah. Semua kreasi dilengkapi langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Kreasinya pun bervariasi dan menarik. Semuanya tampak istimewa. Tentu, bukan hanya membuat mahar untuk Anda sendiri.
Berkreasi dengan lipatan uang untuk mahar ini dapat dijadikan sebagai usaha yang cukup menjanjikan. Selamat berkreasi dan mendapatkan peluang menghasilkan usaha baru! #SuperEbookDesember
Apa jadinya jika mainan buah hati Anda merupakan mainan buatan Anda? Tentu lebih menyenangkan karena Anda tau apa yang dia suka dan apa yang baik untuknya. Buku ini akan membantu Anda untuk
membuat mainan edukatif yang inspiratif, aman, mudah dibuat, mudah digunakan, dan tentu saja penuh dengan nilai edukasi. Flanel merupakan bahan yang cocok untuk merealisasikannya. Dengan bahan
yang aman dan mudah didapat, Anda dapat membuat aneka mainan inspiratif dan edukatif. Kita buat mainan dari flanel untuk si kecil yuk! Mudah kok bunda.. Simak mainan apa saja yang bisa Anda buat
dari flanel hanya dalam buku ini! TIARA AKSA
"Cupcake dan Nasi Tumpeng dari handuk? Ya, dengan memanfaatkan handuk bekas pakai Anda dapat membuat sendiri beragam kreasi untuk suvenir dan antaran pengantin, seperti - cake ice cream, aneka bentuk fauna: kelinci, panda, beruang, - cake pengantin, - suvenir pernikahan. Buku ini memuat 34 kreasi dari handuk yang unik dan cantik, yang dapat Anda praktikkan karena dilengkapi step by step
cara pembuatannya yang mudah untuk diikuti."

Pamor kain flanel yang kian menanjak, membuat saya terus ingin berkarya lebih dalam lagi. Belakangan ini terus bermunculan kain flanel yang lebih beragam warnanya. Bahkan
ada pula kain flanel yang menggabungkan 2 warna, sehingga terkesan bertabur serat halus beda warna. Saya terinspirasi untuk mempercantik tampilan wadah yang biasa
menjadi tampak lebih cantik dan ceria dengan lapisan kain flanel yang beragam warna dan bentuk. Wadah-wadah yang saya kreasikan dalam buku ini, bisa untuk kado ulang
tahun, souvenir pernikahan, kelahiran bayi, hari raya, untuk pajangan lemari, dan sangat berpotensi untuk membuka lapangan usaha. Saya persembahkan buku ini untuk para
pecinta flanel, semoga bisa menambah inspirasi dalam berkarya. Tiara Aksa
Anda ingin membuat aneka kreasi kerajinan tangan dengan biaya murah dan bahan yang mudah didapat? Salah satu bahan yang bisa Anda kreasikan adalah kain perca. Kain
sisa ini bisa Anda sulap menjadi beragam kreasi unik dan tentu saja bermanfaat, bahkan dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Lantas, apa saja kreasi yang dapat
dibuat dari kain perca? Di dalam buku ini, Anda bisa menemukan ragam ide kreasi dari kain perca, mulai dari yang paling sederhana seperti bros bunga hingga yang agak rumit
seperti sarung laptop atau alas teko. Semuanya diulas secara detail tahap demi tahap lengkap dengan gambar yang jelas. Penasaran? Ambil saja buku ini dan temukan ide-ide
baru dalam mengkreasikan kain perca. Happy crafting!
-KawanPustaka- #SuperEbookDesember
Anda pasti tak menyangka, antaran pengantin yang cantik ini terbuat dari kain flanel, bukan? Ya, kain flanel yang murah harganya dan mudah didapat ternyata dapat disulap
menjadi aneka bentuk cake untuk antaran pengantin dan cenderamata. Buku ini berisi 40 kreasi aneka bentuk cake dari kain flannel dengan ragam warna indah seperti cokelat,
pink, kuning, ungu, merah dan hijau. Dilengkapi foto step by step dan pola yang membuat Anda mudah mempraktikkan setiap kreasi bersama keluarga ataupun sahabat.
INGIN MEMBUAT SENDIRI PERNAK-PERNIK UNTUK SANG BUAH HATI? Atau akan memberi kado kelahiran dengan karya sendiri? Buku ini hadir memberikan
inspirasinya.BERISI KREASI-KREASI DARI KAIN UNTUK BAYI DAN ANAK. Selimut Home Sweet Home yang hangat bisa menjadi kebanggaan yang ‘lahir’ dari tangan sendiri.
Anda dapat membuat Comfortable Diaper yang nyaman. Selain itu, dapat berkreasi membuat aneka mainan, seperti Colorfull Cube dan boneka Little Rocky yang lucu. Lengap
dengan pola dan langkah yang jelas membuat Anda mudah mempraktikkannya.SELAMAT BERKREASI!
Anda mengenal kain flanel? Kain flanel merupakan salah satu jenis kain yang cukup populer di kalangan para pembuat kerajinan tangan. Tekstur bahannya yang lembut serta
pilihan warnanya yang sangat beragam, menjadikan kain flanel sebagai salah satu bahan favorit untuk membuat aneka kreasi kerajinan tangan yang unik dan menarik. Buku ini
menyajikan aneka kreasi dari kain flanel lengkap dengan langkah-langkah pembuatannya secara detail. Ada kreasi gaun Barbie, bunga mawar hias, sarung earphone, sarung
kacamata/tempat pensil, gantungan kunci, mangkuk hias, jepit rambut, hiasan dinding, dan lain-lain. Buku ini dapat Anda jadikan sebagai tempat belajar sekaligus sumber
inspirasi untuk memunculkan ide-ide baru membuat kreasi dari kain flanel. Selamat berkreasi! Selling Point: - Aneka Kreasi dengan Desain Sederhana dan Gampang
Dipraktikkan - Langkah-Langkah Pembuatan yang Mudah Dipahami
"""Kain batik selalu memesona berkarisma. Tidak hanya sebagai busana, tapi juga untuk antaran pengantin. Mengapa tidak membuat sendiri antaran pengantin dari kain batik
koleksi simpanan? Selain hasilnya unik, cantik, juga ekonomis. Buku ini memuat 33 kreasi antaran batik bentuk bunga dari kain batik. Setiap kreasi berbeda, tergantung motif
dan warna kain batik, pola bunga, serta pelengkapnya, seperti • Keranjang Bunga Batik Indramayu, • Buket Bunga Batik Tulung Agung, • Buket Bunga Batik Kuning Tegal, •
Buket Bunga Batik Papua, • Keranjang Bunga Batik Sumenep Madura, • Buket Bunga Batik Kebumen. Dilengkapi dengan foto cara membuat (step by step), pola kelopak
bunga, memudahkan Anda membuat sendiri setiap kreasi."""
Berkreasi dengan bahan-bahan yang telah dianggap sampah ternyata dapat menghasilkan kerajinan yang indah dan bernilai jual tinggi. Kulit jagung atau yang sering juga
disebut dengan kelobot jagung merupakan suatu bahan yang diulas dalam buku ini untuk dijadikan kreasi bunga yang menawan. Dengan peralatan rumah tangga dan proses
pengolahan yang sederhana Anda dapat berkreasi untuk menghasilkan produk yang indah dengan langkah pengerjaan yang disampaikan secara detail. Selamat berkarya..
Tiara Aksa
Kreasi unik dari kain flanelNiaga SwadayaAneka Kreasi dari Kain FlanelLAKSANA
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Buku ini berisikan cara membuat sepatu dan topi bayi menggunakan kain flanel yang disertai dengan pola masing-masing bentuk sepatu dan topi. Ukuran cetak buku ini adalah
A4.
Amigurumi berasal dari bahasa Jepang. Kata ami yang berarti rajut atau renda dan nuigurumi yang berarti boneka. Jadi dalam kata lain amigurumi adalah boneka rajut. Kali ini
kreasi amigurumi hadir dengan bentuk yang berbeda, meski berasal dari bahasa Jepang, boneka amigurumi dalam buku ini tampil menggunakan pakaian adat Nusantara
Indonesia. Pakaian adat yang dikenakan boneka ini sangat beragam ada yang berasal dari daerah Aceh, Yogyakarta, Minang, Bali, dan masih banyak lagi. Anda pasti mudah
untuk mempraktikkannya karena semua sudah terangkum secara lengkap mulai dari teknik dasar, pola, hingga step by step untuk masing-masing boneka. Tiara Aksa
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