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Skiskytterdronningen Tora Berger debuterer med bok om sin store lidenskap: strikking!
Alle kjenner skiskytterdronningen Tora Berger. En eventyrlig karriere teller to OL-gull, åtte VM-gull og 28
seirer i verdenscupen. Men visste du at hun er minst like god til å strikke som til å gå fort på ski og treffe
blink? I denne flotte og personlige strikkeboka har Tora laget alle oppskriftene selv. Hun presenterer blant
annet en kolleksjon med supporterstrikk bestående av nikkers til barn, gensere, luer og pannebånd, strømper
og buffer til hele familien, sitteunderlag og termostrekk.
Boka inneholder 40 oppskrifter i kategoriene hyttestrikk, utestrikk, hundestrikk og barnestrikk, for å nevne
noe. En bok full av inspirerende oppskrifter til både store og små prosjekter, ispedd gode strikke- og
sportsminner fra Toras lange karriere.
Tora Berger er en av de største og mest folkekjære sportsprofilene Norges har sett de siste ti årene. Hun jobber
nå med rekruttering for Skiskytterforbundet -- når hun ikke er hjemme på Meråker med mann og barn og
skaper nye strikkekreasjoner.
Godt nyttår til alle sammen! Jeg er godt i gang med et nytt strikkeår. Den første uka har jeg gjort ferdig en
Tora kofte som skal være premie under vinteren. Strikk til barna. Av Nina Isabell Abrahamsen. En strikket
garderobe fra 0 til 8 år. I denne boka får du 20 oppskrifter på plagg til jenter og gutter i alderen 0. Sist
oppdatert: Vil du strikke klær til barn?Her finner du lenker til strikkeoppskrifter på bukser, gensere, jakker,
vester, kjoler, luer, skjerf, halser, Den fordømte friheten. Hva gjør det med oss når det som skulle være den

ultimate lykke - maksimal valgfrihet - snarere fører til uro, tvil og skam? En inspirerende bok med nyttige tips
til hvordan du kan ta tiden tilbake og gjøre den god for deg og de som er rundt deg. Vi vil gjerne dele våre
beste tips og råd med deg. Meld deg på i dag og få tipsene rett i innboksen din! Norges største presentasjon av
bunader. Selv om noen velger bunad etter utseende, er vår erfaring at de fleste vil ha en bunad som de selv har
geografisk. Tenk, den fantastiske sommeren er jo her! Blomster av mange slag velter bokstavelig talt ut av
grøftekantene for tiden. Og når jeg er ute på en eller annen. Kjøp spennende strikkemønster og last direkte ned
til ditt nettbrett eller pc. Her finner du alle Jorids populære strikkemønstre på ett sted. Her er håndarbeids
bloggen min. Har strikka meg ein Herlig hals Denne oppskriften finner du som gratisoppskrift om du trykker
på

