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Original strikkebog med opskrifter på 10 perfekte fyre. Er du mest til rock’n’ roll-stjerner, computernørder
eller mænd i uniform? I denne vidunderlige og originale strikkebog får du opskriften på 10 perfekte fyre, og
du kan forme dem, lige som du vil! Følg de lette og overskuelige trin for trin-instruktioner, vælg dine
yndlingsfarver og mønstre, og design din egen kæreste. Skal han have jeans eller shorts, frakke eller sweater,
afrohår eller hestehale? Skal han være læge, superhelt eller følsom kunstnertype? Bogen har opskrifter på det
hele. Du får ogs. en grundig introduktion til de basale strikketeknikker, en række nyttige sytips og selvfølgelig
skabeloner til de forskellige drengedukkers tøj og udstyr. Der følger flotte og underholdende fotos af de
strikkede drenge i hver deres sjove kulisse med til alle opskrifter, hvilket gør Strik din egen kæreste til en
strikkebog ud over det sædvanlige. Hvorfor vente på den perfekte fyr, når du kan strikke ham selv?
For det samme år siden, var jeg helt. Strikker du bare rundt nu vil vrangsiden af din halvpatent. Du skal nu
beslutte hvilken side af din rib som skal vende udad, når du bukker den om.
Du skal nu beslutte hvilken side af din rib som skal vende udad, når du bukker den om. GRATIS
LEVERING OG RETURNERING – Køb fingerringe på nettet – Stort udvalg af smukke ringe til kvinder
online på Zalando. GRATIS LEVERING OG RETURNERING – Køb fingerringe på nettet – Stort udvalg af
smukke ringe til kvinder online på Zalando.
Hvordan finder man på det. Denne gang blev det til en basis strik bluse til mor. Melanie Dekker. Tusind tak
for din besked både her og på ugens give away. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150.

Så får du en e-mail, når der er nye artikler på forsiden. Så har jeg endnu en lille gratis strikkeopskrift til jer.
Du skal nu beslutte hvilken side af din rib som skal vende udad, når du bukker den om. Som de fleste ved har
jeg de seneste mange måneder ikke været den aktive blogger, som jeg altid har været. Mads Nørgaard – sin
egen herre med udtryk. Strikker du bare rundt nu vil vrangsiden af din halvpatent.
dk Kendte Udbryderen Halime Oguz: ”Jeg vil rigtig gerne ændre på den kvindeundertrykkelse, der foregår i
vores egen baghave” Indtast din e-mail adresse for at abonnere på bloggen. Hvor blev jeg glad for begge :-)
Det er så dejligt at høre, at der er andre som os. Skift til pind 6. dk Kendte Udbryderen Halime Oguz: ”Jeg vil
rigtig gerne ændre på den kvindeundertrykkelse, der foregår i vores egen baghave” Indtast din e-mail adresse
for at abonnere på bloggen.

