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Strikkeeksperten Rita Taylor giver dig i denne smukke bog klare og nemme instruktioner til at lave 150 gamle
strikkemønstre, som dedikerede strikkere i dag har genopdaget og inddraget i deres repertoire. Mange af disse
klassiske strikkemønstre er mere end hundrede
a
̊
r gamle, men
pa
̊
grund af deres smukke design og nyttighed, forbliver de favoritter blandt strikkeentusiaster. Denne bog
præsenterer et omfattende galleri af traditionelle mønstre, som bestemt vil
ga
̊
i arv: et blødt babytæppe, flotte sweatre, varme huer og vanter og mange flere – til fælles har de, at de alle er
prydet med unikke, femine mønstre. Bogen er yderst brugervenlig og indeholder desuden illustrationer af
farveprøver og udførlige instruktioner,
sa
̊
du selv kan give dig i kast med de gamle, men populære heirloom mønstre.
dk kan du blandt andet finde delikatesser, skønhedsprodukter og boligindretning. Her har vi samlet vores

udvalg af norske strikvarer får at kunne gi dig et bedre overblik af vores lager Strikkeopskrifter i eget design
og strikkebøger med strik til damer, baby, børn og mænd. Tøjet er blevet til for.
Se webshoppens mange strikkekit, find strikketilbehør og bøger. Herretøj til den kompromisløse mand.
Philosophy Blues Original – PBO dametøj i det klassiske feminine look. Tøj, der er designet af os, der bruger
det. S - 4XL. Vi før bl. Herretøj til den kompromisløse mand. Vores herrestrik forbindes typisk med solide
traditioner og ægte håndværk. S – M – L – XL – XXL – XXXL Her vil jeg vise håndstrikkede modeller fra
Norge, et land der står mit hjerte nær. Classic Knits: 15 Timeless Designs to Knit and Keep Forever (Erika
Knight Collectibles) [Erika Knight] on Amazon. 51 27 89 35, hvis du er i området har brug. Sweater. a.

