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Det smukke og slidstærke strik fra KlompeLOMPE bliver man aldrig træt af! Her får du over 60 nye opskrifter
til hele familien: Børnestørrelserne går fra spædbarn og helt op til 12 år, og der er flere opskrifter til mødre og
endda også fædre – alt sammen i et enkelt og rustikt design. Bogen indeholder såvel lette opskrifter til
nybegynderen som større projekter til den mere erfarne. Alle opskrifter er markeret med sværhedsgrad 1-3.
Her er bluser, sweatre, bukser, kjoler, nederdele, huer, vanter, sokker og tæpper – ensfarvede, med flotte og
flerfarvede mønstre eller i strukturstrik med snoninger, blade og hulmønstre. Lad dig inspirere til at prøve de
spændende nye teknikker – det er ikke så svært, som det ser ud, og resultatet bliver imponerende. Bogen er
skrevet af den norske designduo Hanne Andreassen Hjelmås og Torunn Steinsland, der står bag bloggen og
webshoppen KlompeLOMPE. De designer alt strik og udvikler opskrifterne sammen, og Hanne tager alle
billederne. Den første bog, der hurtigt blev en bestseller, er også udkommet på dansk med titlen
KLOMPELOMPE – Strik til baby, barn og voksen.
Der er så mange gode at tage fat på, både fantasy og realistiske. Er du i tvivl. Når jeg er færdig med den.
Når jeg er færdig med den. Der er så mange gode at tage fat på, både fantasy og realistiske. Der er så mange
gode at tage fat på, både fantasy og realistiske. Ommøbler din krop til en veldrejet timeglasfigur med slank
talje og smukke balder. Den er meget blød og det er selv om det er. Efteråret gør, at jeg er igang med en
barnetrøje mere . Ommøbler din krop til en veldrejet timeglasfigur med slank talje og smukke balder. – Og
andet tilbehør til store og små. Så prøv første uge GRATIS og herefter automatisk fornyelse til 99kr. Den er
meget blød og det er selv om det er.
Jeg kunne jo ikke have, at det kun var Naomi der fik en trøje til skolen. Så prøv første uge GRATIS og

herefter automatisk fornyelse til 99kr. – Og andet tilbehør til store og små. Byg en veldrejet og stærk figur
med 1 times højintens træning om ugen.
Er du i tvivl.

