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BESKRIVNING

Att binda sina egna fiskeflugor är både roligt och utmanande. Men för att lyckas krävs att man behärskar
dem grundläggande flugbindarteknikerna. Här får du genom pedagogiska instruktioner, varvade med
tydliga steg för stegbilder, lära dig att binda 12 stycken populära flugmönster. Upplägget bakom boken är
unikt och grundar sig mer på att du lär dig att binda flugor än att göra specifika flugmönster. För varje ny
fluga du binder kommer du delvis att använda samma teknik som funnits med vid föregående flugor och
ett eller två nya moment. På så vis utmanas och utvecklas du ständigt med nya bindtekniker och material,
samtidigt som du repeterar ett tidigare. Genom att klara de tekniker som krävs för att göra bokens 12 olika
flugmönster så kommer du att kunna göra de allra flesta flugmönster du behöver. När du väl har lärt dig
teknikerna som finns i boken kan du lugnt anta utmaningen att också göra de extra 24 flugmönstren som
finns beskrivna med färgbild och innehåll i bokens sista kapitel. Förutom rent flugbindningstekniska
kunskaper, får du också ta del av spännande fiskeepisoder och om hur du bäst fiskar med den fluga som du
just har bundit.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Johan har gett ut sin första bok "Pedagogisk flugbindning" - Aktuella ...
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Johan Klingberg - Böcker | Bokus bokhandel

Han har tidigare givit ut boken Pedagogisk flugbindning och varit redaktör för boken Flugbindning
flugfiskarens favoriter. Läs mer. Författare: ...

Pedagogisk Flugbindning, av Johan Klingberg, bokpresentation

Johan Klingberg från Jönköping har ganska nyligen gett ut sin första bok som heter "Pedagogisk
flugbindning". Som handlar om hur man grundläggande lär sig ...
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PEDAGOGISK FLUGBINDNING
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https://www.bo-fi.club/?p=PEDAGOGISK%20FLUGBINDNING&ln=se

	Pedagogisk flugbindning PDF E-BOK
	Johan Klingberg
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	PEDAGOGISK FLUGBINDNING



