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Gør det selv - trin for trin. Den store Gør det selv er fyldt med gode råd om alle de projekter, man har
mulighed for at udføre i sit hus eller sin lejlighed. Bogen fortæller alt om husets grundinstallationer,

konstruktioner og funktioner, samt hvordan man selv reparerer og fornyr dem. Hvis man ikke må gøre tingene
selv, giver bogen desuden en god baggrundsviden for at tage beslutninger og give kvalificeret modspil til en

håndværker. 

Fra bogens indhold:

·Reparationer - fra små og hurtige projekter til store og tilbundsgående

· Vedligeholdelse - hold dit hjem smukt, sikkert og sundt

· Forbedringer - inspiration og praktiske anvisninger til at forandre dit hjem

· Alt om elektricitet, VVS, overflader og finish, badeværelse og køkken

· Grundlæggende om udendørs vedligeholdelse, reparationer og ændringer

Bogen er skrevet af Julian Cassell og Peter Parham, der begge er håndværkere og sammen har et
byfornyelsesfirma. De har skrevet en række gør det selv-bøger, der er solgt i over 1 million eksemplarer over

hele verden.
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