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Pola Kreasi Flanel
Cantik dan anggunnya wanita berhijab sangat menginspirasi. Sematan bros, headband, gesper, ataupun pita yang unik akan
menjadikan tampilan menjadi lebih lengkap, cantik, dan menawan. Beragam ide aksesori hijab kami persembahkan untuh Anda
lengkap dengan langkah-langkah pembuatan yang diulas secara detail. Juga bahan-bahan yang mudah didapat seperti tali
sepatu, karung goni, pita renda, kain flanel, kain perca, monte, dan masih banyak lainnya, bisa disulap menjadi aksesori hijab
yang menawan. Menarihnya, Anda pun bisa menjadikannya sebagai bisnis yang menjanjikan. Yuk, segera berkreasi! Tunggu apa
lagi?! -LinguaKata- #SuperEbookDesember
Ingin membuat mahar yang unik, cantik, inspiratif namun mudah dibuat? Dalam buku ini ragam mahar yang inovatif dan inspiratif
dapat Anda temukan. Bermacam gaya mahar dengan tema-tema menarik tampil dengan gaya yang khas. Selain uang, bahan
pendukung yang mudah didapat serta diaplikasikan semakin memperkaya tampilan mahar inovatif ini. Selain itu, teknik
pembuatan yang mudah disertai langkah-langkah pembuatannya yang rinci dapat memacu Anda untuk membuat kreasikreasi
mahar lain yang inovatif. Tunggu apalagi, buat mahar cantik nan unik untuk momen pernikahan yang tak akan pernah terlupakan.
Tiara Aksa
-KawanPustaka- #SuperEbookDesember
"Anda dapat membuat sendiri 1001 kreasi dari kain flanel. Dengan ragam pilihan warna yang indah, Anda dapat memadukannya
menjadi kreasi yang disukai siapa saja. Kini kain flanel semakin diminati banyak orang, baik tua muda, pria dan wanita.
Penggemar kain murah meriah ini kian berkembang karena semakin banyak pula kreasi baru dari kain flanel. Buku ini berisi 50
kreasi unik untuk berbagai kesempatan, seperti bros, kalung, dompet, hiasan pintu, gantungan baju, goody bag, tas mukena, dan
masih banyak lagi. Berkreasi dengan kain flannel hanya membutuhkan modal kecil, dan sedikit kesabaran. Kreasi yang dihasilkan
memiliki nilai jual yang cukup tinggi tergantung dari tingkat kerumitan dan kreativitas."
"""Siapapun yang melihat aneka dompet-dompet imut ini pasti akan terpesona. Tidak hanya bentuknya yang unik, juga bermotif
favorit yang tiada duanya. Semua terbuat dari kain flanel, yang mudah didapat dan murah. Cocok sebagai bingkisan bagi orang
tersayang, untuk suvenir acara spesial, ataupun untuk dijual. Buku ini memuat 50 kreasi Dompet Imut dari Flanel yang mudah
dibuat, karena dilengkapi foto-foto cara membuat (step by step) dan pola. Tanpa rumit, Anda bisa membuat dompet imut."""
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
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
Mau berkreasi tapi tak bisa menjahit, malas menjahit, atau takut jarum jahit? Jangan khawatir, buku ini menjawab semua
tantangan itu. Cukup dengan teknik-teknik sederhana,Anda bisa membuat kreasi-kreasi unik yang bermanfaat seperti bando,
kalung, tas mini untuk anak,sarung tangan, topeng, kipas, tempat tisu, pengetuk pintu dan masih banyak lagi, Jangan lupa ajak
putra dan putri Anda untuk berkreasi bersama karena buku ini 100% tanpa jahit, jadi 100% aman, disertai pula foto step by step
dan pola. Sudah mudah, aman, dan bermanfaat pula. Tunggu apalagi, update bukumu dengan terbitan dari penerbit LinguaKata,
update kreasimu! #SuperEbookFebruari
"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."
"""Handuk dan kain flanel sebenarnya bisa di utak-atik menjadi berbagai bentuk-bentuk mengesankan. Namun biasanya
kebanyakan orang membentuknya menjadi aneka binatang, bunga, dan boneka. Buku ini menawarkan bentuk lain dari kriya
handuk dan kain flanel. Yaitu menghadirkan seni lipat handuk dan kain flanel menjadi replika kue cokelat yang lezat dan
menggiurkan. Nantinya kedua kriya ini bisa diaplikasikan lebih luas. Untuk hiasan rambut seperti pita, jepit bando, kotak perhiasan
hingga pajangan, dan suvenir berbagai kesempatan istimewa. Dilengkapi dengan langkah-langkah pembuatannya, menjadikan
buku ini layak dimiliki. Semua yang tersaji dalam buku ini bisa Anda kembangkan menjadi peluang usaha. Segera cermati langkahlangkah pembuatannya dan mulailah berkreasi dengan kedua bahan ini, handuk dan kain flanel."""
Dalam buku ini disajikan 101 benda dari flanel, mulai dari boneka, aksesori, alat tulis, tiruan makanan, dan barang-barang rumah
tangga. Tidak hanya inspirasi yang disajikan dalam buku ini, tapi info seputar flanel, tips, dan trik, jenis tusukan, step-step dasar,
hingga pola potongan flanel yang siap dibentuk. Semua tersaji detail dan lengkap. Jadi, Anda tidak perlu lagi membeli banyak
buku dari LinguaKata berisikan kreasi flanel, karena semua pilihan Anda ada di sini. Jangan heran jika setelah memiliki buku ini
Anda akan benar-benar pintar mengreasikan flanel. #SuperEbookFebruari
Kreasi Hiasan Flanel OrientalErlangga for Kidskreasi flanel untuk souvenirNiaga SwadayaFlanel For Special MomentsNiaga
SwadayaAksesori Flanel untuk Anak: Tokoh Animasi TerpopulerGalangpress Publisher
"""Kain flanel (kain felt) sering digunakan sebagai bahan membuat kerajinan tangan. Di samping warna kain dan coraknya yang
menarik, harganya juga terjangkau sehingga siapa pun dapat menggunakannya untuk berkreasi dengan menggunakan bermacammacam media. Buku ini memuat berbagai kreasi kain flanel yang diaplikasikan pada stoples kue kering sehingga menjadi stoples
hias menarik yang mirip dengan kue aslinya. Anda dapat menjadikannya sebagai hadiah untuk keluarga, teman, dan relasi pada
hari ulang tahunnya, atau sebagai hantaran untuk hari raya, bahkan untuk dijual sebagai tambahan penghasilan keluarga.
Semoga buku ini dapat menjadi acuan untuk menjadikan hasil karya Anda lebih menarik. Selamat mempraktekkannya."""
Kelembutan kain flanel ternyata dapat dijadikan berbagai macam boneka yang lucu dan unik, ingin mencoba untuk membuatnya?
Dengan sedikit ketelatenan dan berimajinasi, tentunya kita dapat membuat beraneka ragam boneka. Dalam buku ini dijelaskan
teknik-teknik pembuatan 40 boneka, secara step by step lengkap dengan gambar pola boneka yang akan dibuat. Nah, selamat
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mencoba! 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."
Kain flanel saat ini semakin beragam motif dan dapat dikreasikan ke dalam media apa saja. Salah satunya dapat dikreasikan ke dalam
berbagai busana seperti dress dan kaos. Dress dan kaos yang semula nampak biasa akan berubah tampilannya menjadi lebih unik dan
menarik. Dan dalam buku kali ini kita akan mencoba membuat kreasi flanel sendiri untuk buah hati tercinta dengan beragam tema seperti
luar angkasa, peralatan dapur, princess, balon udara, dan masih banyak lagi. Semua tema dapat Anda buat sesuai dengan kesukaan si
kecil. Cara pembuatannya pun sudah dijelaskan di dalam buku ini, oya ada polanya juga lho! sehingga memudahkan Anda untuk langsung
membuatnya. Selamat mecoba ya. Tiara Aksa
Buku ini menyajikan ragam kreasi dari dua bahan dasar, yaitu flanel dan perca. Teknis dasar dan alat yang dibutuhkan untuk kreasi dari dua
bahan tersebut sama. Anda pun dapat membuat kreasi cantik dari dua bhan tersebut secara terpisah atau dengan memadukan keduanya.
Buku ini juga dilengkapi galeri produk untuk memperkaya inspirasi.
"Selain untuk bingkisan hari istimewa, aneka stoples cantik ini dapat dijadikan sebagai usaha kreatif. Karena bentuknya dapat disesuaikan
dengan keinginan pemesan. Buku ini berisi 40 kreasi stoples cantik aneka bentuk, seperti: - Fauna: Anjing Pudel, Domba, Sapi, Anak Ayam,
Singa dan Beruang, Binatang Laut, Serangga dan Bunga, Kepik, - Makanan: Burger, Cake Pandan, Cake Vanili, Bolu Gulung, Cake Cokelat
Stroberi, Black Forest, - Favorit: Badut, Kado Ulang Tahun, Putri Duyung, Kiki dan Koko, Home Sweet Home, Mother, Putri Cantik, dan
lainnya. Cara membuatnya mudah, Anda dapat mempraktikkannya bersama keluarga atau sahabat."
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
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!
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!

"""Peningset atau seserahan adalah pemberian dari pihak mempelai pria. Berasal dari kata “singset” yang artinya
mengikat, peningset berarti hadiah yang menjadi pengikat hati antara dua keluarga. Seserahan merupakan simbolik dari
pihak pria sebagai bentuk tanggung jawa ke pihak keluarga, terutama orang tua calon pengantin perempuan. Untuk adat
istiadat di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) biasanya seserahan diberikan pada saat malam sebelum
akad nikah pada acara midodareni untuk adat Jawa dan ngeyeuk seureuh untuk adat Sunda. Tetapi ada juga yang
melakukan seserahan pada saat acara pernikahan. Hadiah yang lazim dikenal sebagai antaran pengantin tersebut
sudah menjadi bagian yang umum dalam rangkaian pernikahan di Indonesia. Seserahan yang dulu tidak wajib
hukumnya, kini sudah mengakar budaya dan menjadi bagian dari prosesi pernikahan. Bila dihias dengan cantik dan
menarik, antaran pengantin tidak hanya dapat digunakan ketika upacara pernikahan berlangsung, tetapi juga sebagai
unsur yang dapat mempercantik kamar pengantin. Saat ini, jumlah dan jenis antaran disesuaikan atas kesepakatan
bersama. Bahkan seringkali, justru pengantin wanitalah yang memilih sendiri barang-barang kebutuhannya. Dan antaran
pengantin kini lazim bisa dibuat sebagus, secantik, dan semenarik mungkin. Sebagai referensi, silahkan manfaatkan
buku ini. Buku ini memuat 200 kreasi antaran pengantin lengkap dengan foto step by step dan cara pembuatannya."""
Dalam buku ini, Anda menemukan cara membuat aneka kreasi apik dari belacu. Dipaparkan ragam kreasi dari kain
belacu yang dipadupadankan dengan kain batik, flanel, bordir, sulam, dan patchwork.
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.
"""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!"""
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
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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
Membuat tas dari flanel? Ya, sekarang saatnya membuat tas dari flanel. Hanya dengan berbekal bahan flanel dan
keterampilan jahit sederhana Anda bisa menciptakan berbagai bentuk tas. Mulai dari clutch bag, tas jinjing, tas
selempang, dan masih banyak lainnya, semua lengkap tersaji dalam buku dari LinguaKata ini. Selain mudah dipraktikkan
Anda bisa mendesain sendiri tas dari flanel berdasarkan pola-pola yang kami sertakan secara sederhana dan mudah
dimengerti sehingga Anda bisa membuat untuk Anda pribadi, hadiah, atau dijual kembali, sangat menghasilkan bukan?!
Tunggu apalagi, segera miliki buku ini, selamat mencoba dan berkarya!
Ingin terampil membuat aneka bentuk kreasi dari kain flanel? Anda tidak perlu bingung karena menciptakan kreasi dari
kain flanel sangat mudah dilakukan. Siapa pun bisa melakukannya karena teknik pembuatannya cukup sederhana.
Menyambung kain flanel hanya membutuhkan teknik jahit sederhana, jadi tidak perlu khawatir jika Anda tidak punya
keterampilan khusus. Berkreasi itu bukan bakat, tetapi pola kreatiflah yang membuat kreasi Anda bagus. Kain flanel yang
berwarna-warni akan membuat kreasi menjadi cantik dan menarik. Buku ini akan menginspirasi Anda untuk
memanfaatkan waktu luang dengan berkreasi. Pengenalan seputar benang, jarum, dan macam-macam tusuk dijelaskan
secara singkat, jelas, dengan bahasa yang mudah dipahami, dan dilengkapi dengan foto pada setiap tahapannya.
Bermacam-macam kreasi unik dan menarik dengan pola animasi yang disukai anak-anak dapat Anda temukan dalam
buku ini. Jepit rambut "Sesame Street", ikat rambut "Sanrio Family", kalung "The Backyardigan", bros "Spongebob and
Friends", topeng "Angry Bird", dan masih banyak kreasi lainnya. Modalnya cukup dengan sedikit biaya, ketekunan, dan
segudang kreativitas. Anda tidak perlu ragu untuk mencobanya. Selamat berkreasi! Buku terbitan GalangPress
(Galangpress Group).
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.
"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."
Kreasi boneka yang lucu dan unik bisa Anda buat dari potongan kain perca dengan teknik yo yo sehingga membentuk bulatan-bulatan.
Dalam buku ini ada berbagai macam bentuk boneka yo-yo beserta cara pembuatannya.Mulai dari bentuk orang, binatang, hingga bunga.
Cara pembuatannya cukup mudah untuk para pemula, karena tidak diperlukan teknik jahit tangan yang rumit. Dengan buku ini kita akan
menggunakan yo-yo sebagai media utama untuk pembuatan boneka-boneka lucu. Semoga bisa menginspirasi dan membangkitkan
semangat berkreasi Anda. Tiara Aksa
Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua kami dan keluarga besar dimana pun berada, atas bimbingan dan nasehatnya yang selalu
mensopport untuk menggoreskan kreativitas kami pada pena. Kepada sahabat-sahabat kami pecinta anak usia dini, terima kasih tak
terhingga karena telah menjadi motivator bagi kami dalam menuangkan ide-ide edukatif berbasis kreativitas untuk Pendidikan Anak Usia Dini
dan SD kelas Awal. Akhirnya dengan rasa syukur yang tak terhingga atas ridha Allah semoga karya ini bermanfaat.
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