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Ny	  bog	  om	  fletninger	  –	  til	  hele	  familien!	  
	  
Fletninger	  er	  populære	  som	  aldrig	  før.	  Med	  over	  100.000	  følgere	  på	  Insta-‐
gram	  er	  Flettemamma	  et	  godt	  eksempel,	  og	  i	  hendes	  nye	  bog	  får	  hele	  fami-‐
lien	  mulighed	  for	  at	  være	  med.	  Den	  store	  flettebog	  er	  den	  hidtil	  største	  bog	  
om	  fletninger	  på	  dansk,	  og	  selv	  farmand	  kan	  lære	  det.	  
	  
Fransk	  fiskehale,	  pandekage	  med	  hollandsk	  side	  og	  havfrue	  med	  roset	  er	  bare	  tre	  
af	  de	  mange	  nye	  fletteteknikker,	  du	  kan	  finde	  i	  bogen.	  Hårfletning	  er	  populært	  
som	  aldrig	  før,	  og	  Den	  store	  flettebog	  indeholder	  alt,	  der	  kræves,	  for	  at	  flette	  
håret	  –	  uanset	  om	  det	  er	  tykt	  og	  tyndt,	  kort	  eller	  langt.	  	  	  
	  
Til	  nybegyndere	  og	  flettenørder	  
Bogen	  indeholder	  masser	  af	  billeder,	  der	  gør	  det	  nemt	  at	  flette,	  og	  både	  mødre	  og	  
bedstemødre,	  der	  gerne	  vil	  lære	  at	  flette	  børnenes	  hår,	  piger,	  der	  vil	  lære	  at	  flette	  
deres	  eget	  hår	  og	  flettenørder,	  der	  allerede	  er	  hoppet	  med	  på	  dillen,	  kan	  være	  
med.	  	  Som	  kapitlet	  ’Farmand	  fletter’	  afslører,	  kan	  selv	  far	  være	  med,	  når	  datte-‐
rens	  hår	  skal	  flettes.	  
	  
75	  trin-‐for-‐trin	  fletteopskrifter	  
Den	  store	  flettebog	  er	  den	  hidtil	  største	  bog	  om	  fletninger	  på	  dansk	  og	  indehol-‐
der	  75	  trin-‐for-‐trin	  opskrifter,	  der	  er	  rigt	  illustreret,	  så	  det	  er	  nemt	  at	  gå	  til.	  I	  før-‐
ste	  kapitel	  præsenteres	  11	  grundteknikker,	  der	  klæder	  læseren	  på	  til	  at	  kaste	  sig	  
ud	  i	  et	  fletteunivers	  med	  uendelige	  muligheder.	  Bogen	  er	  inddelt	  i	  forskellige	  
temaer	  for	  at	  give	  idéer	  til,	  hvilke	  fletninger	  der	  passer	  til	  brylluppet,	  konfirmati-‐
onen,	  højtiden	  m.m.,	  og	  den	  er	  spækket	  med	  konkrete	  tips	  og	  gode	  råd.	  
	  
Alle	  kapitler	  indeholder	  frisurer	  med	  forskellige	  sværhedsgrader,	  og	  der	  er	  angi-‐
vet	  et	  estimeret	  tidsforbrug	  ved	  hver	  fletning.	  	  
	  
Forfatteren	  
Norske	  Bente-‐Helen	  Schei	  er	  en	  erfaren	  og	  passioneret	  flettekvinde,	  der	  arbejder	  
under	  aliaset	  Flettemamma.	  På	  barselsorlov	  med	  sin	  fjerde	  datter	  opstod	  dillen	  
med	  at	  flette	  døtrenes	  hår,	  inden	  de	  skulle	  i	  børnehave	  og	  skole.	  Det	  førte	  til	  in-‐
stagramprofilen	  @flettemamma,	  som	  i	  dag	  har	  114.000	  følgere.	  	  
	  
Yderligere	  information	  og	  kontakt	  
Forside	  og	  udvalgte	  billeder	  kan	  findes	  her:	  	  
http://strandbergpublishing.dk/presse/	  
For	  bestilling	  af	  presse-‐eksemplarer	  og	  pressefotos,	  kontakt	  venligst	  pressean-‐
svarlig	  Olav	  Arnkjær	  på	  olavarnkjaer@gmail.com	  eller	  tlf.:	  22	  81	  27	  47.	  


