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Lær at strikke Lilly S. Brandal Hent PDF Vil dit barn lære at strikke? Eller vil du selv genopfriske kunsten?
Så er dette bogen for jer! Her lærer man alt, hvad man behøver. I vil kunne strikke de dejligt enkle opskrifter i
bogen, samtidig med at I udvikler jeres færdigheder. Lær hvordan du slår masker op, strikker ret og vrang,
laver knaphuller, tager ind og ud samt meget mere. Det hele med tydelige illustrationer. Efterhånden som du

lærer nye teknikker, kan du følge bogens opskrifter, øve dig og samtidig strikke flotte, færdige ting.
Opskrifterne er primært til piger på 6-14 år, men flere kan også bruges til drenge. Dertil kommer en række
opskrifter til kvinder. Du finder blandt andet huer, pandebånd, pulsvarmere, tørklæder, sjaler og halsediser,
hjemmesko, benvarmere, sweatre, ponchoer, en vest, tasker – og et iPad-cover. Det hele i skønne farver og

dejligt garn, som både store og små vil synes om.
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