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en besættelse af bløde ting? For det er der mange af os, der har!

Med bogens 36 projekter lærer du at lave squishies, slim og modellervoks fra bunden og i unikke designs.
Squishies er især kendt for at være en slags stressbolde; når man klemmer på dem, afhjælper de gentagende

bevægelser ophobet energi og afleder din hjerne fra følelsen af stress – lidt ligesom meditation. 
Squishies er praktiske, da du nemt kan sætte dem fast på din mobil eller din taske, så du altid har dem med
dig. Og med denne bog får du mulighed for at kreere dine helt egne, unikke squishies som fx en sød panda-
squishy, en farverig regnbue-squishy eller en sjov lorte-emoji-squishy. Slim og modellervoks er knap så nemt
at have med rundt, men det er lige så sjovt at kreere og lege med, og du kan fx imponere dine venner med

metallisk, skinnende slim, der kan strækkes i det uendelige.
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