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Denne bog samler alt det, du har brug for at vide,
na
̊
r du skal i gang med at strikke. For hver firkant, du strikker ved hjælp af en trin-for-trin-vejledning, lærer du
en ny teknik – og bliver klar til at
ga
̊
videre til den næste. Det er nemt og hurtigt! Firkanterne er organiseret efter sværhedsgrad og starter fra den
grundlæggende ret og vrang til mere udfordrende teknikker, som for eksempel kabel- eller blondestrik.
Bagerst i bogen finder du en
ha
̊
ndfuld projekter til inspiration, som kan lære dig, hvordan du kombinerer dine firkanter og skaber smarte og
unikke resultater. Bliv en mesterstrikker,
e
́
n firkant ad gangen!
Det vil sige garn der ikke kradser. Workshops og blogindlæg med strikke inspiration. Se strikkeopskrifter og
garn med farveskift her Når du vælger garn til puderne, er det en god ide at vælge et garn i dejlig blød kvalitet.

Se strikkeopskrifter og garn med farveskift her Når du vælger garn til puderne, er det en god ide at vælge et
garn i dejlig blød kvalitet. Workshops og blogindlæg med strikke inspiration. Jeg kan læse mig frem til at
man kan gøre noget ved det når man strikker striber ved at tage masken neden under med op, men jeg kan ikke
få det pænt omkring et mønsterdiagram synes jeg.
Flot farveskiftende garn, der skaber effekter i strikketøjet. Jeg kan læse mig frem til at man kan gøre noget
ved det når man strikker striber ved at tage masken neden under med op, men jeg kan ikke få det pænt
omkring et mønsterdiagram synes jeg. maske er der en forskydning. Besøg en verden af Magiske Garner.
Besøg en verden af Magiske Garner. Omkring 1. maske er der en forskydning. Herunder kan du se hvilke
produkter eller sider, der matchede din søgning. Flot farveskiftende garn, der skaber effekter i strikketøjet. Jeg
er i gang med at strikke en trøje oppefra og ned med norsk mønster.
Jeg kan læse mig frem til at man kan gøre noget ved det når man strikker striber ved at tage masken neden
under med op, men jeg kan ikke få det pænt omkring et mønsterdiagram synes jeg. Jeg kan læse mig frem til
at man kan gøre noget ved det når man strikker striber ved at tage masken neden under med op, men jeg kan
ikke få det pænt omkring et mønsterdiagram synes jeg.

