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Cappuccino Sketchbook
Product Code: HM-10628995
Availability: 6

Price: 8.50

Short Description
A5 schetsboek / journal

Description
Een mooie schetsboek om naast je bijbel
journal bij te houden.

Great to use next to your bible journal.

Met zijn lichtbruine papier doet dit boek je
bijna denken aan cappuccino. Een perfecte
keuze voor warmere kleuren. Deze komen
hier extra mooi op uit. Met witte accenten
kun je je pagina's nog mooier maken. Het
mooie papier is fijn om op te werken met
Oost-Indische inkt, kroontjespennen,
acrylmarkers en andere soorten pennen en
markers.

With its light-brown paper, this sketchbook
reminds of a cappuccino with fresh froth.
Therefore, it’s the ideal first choice for
warm shades of colour. On the restrained
background, colours stand out well and
shine gently. By setting white accents, you
can create wonderful contrasts. The smooth
sketch paper, with its closed surface, is
perfectly suited for working with Indian-ink
pens, fountain pens and acrylic markers, as
well as other water-based pens with
minimum abrasion.

Het boekje met donkerbruine omslag ligt
makkelijk in de hand en het omslag voelt

bijna aan als hout. Gebonden met draad in The dark-brown cover of the sketchbook
diverse lagen. De goede binding maakt het nestles smoothly in your hands. Firm and
mogelijk om op beide zijden van de pagina discreetly grained, it feels like real wood.
te werken. Het mooie bruine lintje maakt het Bound in several layers and thread-stitched,
all the pages sit solidly and allow the artist
boekje helemaal compleet.
to work on two pages, across the centre
Met 40 vellen (80 pagina's) van 120 grams seam. A brown bookmark ribbon completes
papier is het Cappuccino schetsboek handig the premium-quality features.
om mee te nemen, maar tegelijkertijd heeft
With 40 sheets / 80 pages featuring 120 gsm,
het genoeg pagina's om veel werk in te
The Cappuccino Book is slim and an ideal
verzetten. Het papier is zuurvrij met een
companion if you are on the road or
lange levensduur.
travelling. At the same time, it comes with
enough reserves for many subjects. AcidAfmeting: A5 (14,8x21cm)
free and with a high level of longevity.
Aantal vel: 40 vel / 80 pagina's
Papier: 120 g/m2
A5 (14,8x21 cm / 5.8x8.3 inch)
40 sheets
Uitgave:
120 g/m2
Hahnemühle
Producer:
Hahnemühle
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