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Boken inngår i en serie med enkle innføringsbøker for de som vil lære å strikke og hekle. I Strikkeskole lærer
du de grunnleggende strikketeknikkene, og i tillegg er det oppskrifter på enkle plagg der de nylærte teknikkene
er tatt i brukt.
Tydelige tegninger og fotografier gjør det lett for alle å lære seg å strikke.
Lær å strikke! Her er det noe å lære for den avanserte og for nybegynneren. Se videoleksjoner og få
oppskrifter og inspirasjon! På Bentes hjemmeside, www.benterovik.no, kan du se noe av det hun har designet.
Her finner du både hekle- og strikkedesign, samt litt andre typer prosjekter. Gjenta punktene over til du har
nok masker: Rette masker. Hvis du strikker bare rette masker på rundpinne, får du glattstrikk. Dersom du
strikker fram og tilbake. Dinhobbys Strikkeskole. Her kan du lære: Ulike teknikker for å legge opp masker; Å
strikke rette og vrange masker; Å strikke glattstrikk, vrangbord og perlestrikk; Strikkepiken. 30, Rana. Jeg er
en kreativ sjel som liker å holde på med litt av hvert. Alt fra å lage kort, fikse på klær, hekle, pusle med
potteplantene mine. Uansett skal du få utbytte av Strikkeklubbens strikkeskole. Alt om strikking fra A til Å.
Markedsplassen. Har du garn du ikke får brukt? Sommerregn kan være forfriskende deilig, men det kan også
være vått og kaldt, så kaldt at man heller setter seg inn for å strikke litt, framfor å sitte ute. Strikkeskole - kjekt
å vite. Hvordan strikke knapphull? 24.04.
2014 kl.00:26 i Strikkeskole - kjekt å vite; 20 fine kommentarer; Å lage knapphull er som oftest en. Her finner
du lenker til norske og utenlandske strikkeblogger som alle er fulle av kreativitet og inspirasjon. Kjøp

'Strikkeskole' av Sys Fredens fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige:
Innbundet 9788202355807

