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Nordisk strik i nye farver Nicki Trench Hent PDF Forlaget skriver: Fra Shetlandsøerne over Norge og videre
mod øst er der en fin tradition for at strikke mønstre i mange farver. Den nordiske vintage-stil, der er så
moderne i øjeblikket, har skærpet interessen for de traditionelle, farverige fairisle-mønstre. Denne bog
indeholder mønstre og projekter til både begyndere og øvede strikkere. Bogen giver dig farvelagte

diagrammer til alle opskrifterne og et teknik-afsnit, der forklarer alt det grundlæggende om flerfarvemønstre.
Så her er simpelthen alt, hvad du behøver, for at kunne gå i gang.Blandt de mange spændende modeller finder
du bl.a. en vintage-slipover, en skøn babycardigan, muntre sokker og flotte striktrøjer. Til hjemmet er der en

kaffevarmer, dejlige puder og meget mere. Her er også et barnevognstæppe, der vil være den perfekte
barselsgave, såvel som et foret cover til din tablet!

Om forfatteren:

Nicki Trench er en velkendt og idérig strikkedesigner, samt en uhyre alsidig forkæmper for flere former for
håndarbejde og selvforsyning. Hun både underviser, holder foredrag og skriver om strikning, hækling og

syning - såvel som kagedekoration og hønsehold.

 

Forlaget skriver: Fra Shetlandsøerne over Norge og videre mod øst
er der en fin tradition for at strikke mønstre i mange farver. Den
nordiske vintage-stil, der er så moderne i øjeblikket, har skærpet

interessen for de traditionelle, farverige fairisle-mønstre. Denne bog
indeholder mønstre og projekter til både begyndere og øvede

strikkere. Bogen giver dig farvelagte diagrammer til alle opskrifterne
og et teknik-afsnit, der forklarer alt det grundlæggende om

flerfarvemønstre. Så her er simpelthen alt, hvad du behøver, for at
kunne gå i gang.Blandt de mange spændende modeller finder du bl.a.
en vintage-slipover, en skøn babycardigan, muntre sokker og flotte
striktrøjer. Til hjemmet er der en kaffevarmer, dejlige puder og
meget mere. Her er også et barnevognstæppe, der vil være den
perfekte barselsgave, såvel som et foret cover til din tablet!

Om forfatteren:

Nicki Trench er en velkendt og idérig strikkedesigner, samt en uhyre
alsidig forkæmper for flere former for håndarbejde og selvforsyning.

Hun både underviser, holder foredrag og skriver om strikning,
hækling og syning - såvel som kagedekoration og hønsehold.

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Nordisk strik i nye farver&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


