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Rundt om trædrejning Tage Pedersen Hent PDF Forlaget skriver: Rundt om trædrejning er en anderledes bog
om trædrejning, da den ud over at indeholder idéer fra forfatteren viser inspiration fra kendte danske og

udenlandske trædrejere, som illustrerer den fantastiske bredde og de mange muligheder, som der er indenfor
trædrejning. De vidt forskellige måder at dreje på gør bogen utrolig alsidig. Bogen indeholder over 50 meget
forskellige idéer du selv kan dreje med detaljerede anvisninger på de enkelte genstande. I bogen kan du finde
opgaver såvel for nybegynderen samt for den som søger store tekniske udfordringer på drejebænken.I bogen

anvendes hovedsageligt drejejern fra Robert Sorby i England, som igennem 200 år har fremstillet
kvalitetsværktøj i Sheffield, England. Bogen lægger op til at se og tænke anderledes og prøve nye

muligheder, så der sker en udvikling rent kreativt, så den kan blomstre ved drejebænken. 
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