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Kari Hestnes har arbeidet med strikkedesign i mer enn 30 år og har startet opp, og drevet garngrossist firmaet
Du Store Alpakka med sin mann Per fram til 2012. Hun har gitt ut 11 strikkebøker, "Den strikkeboka" er den
12.
Har du fram til nå hatt et litt ubevisst forhold til de ulike fargene og hvordan de påvirker oss? Kari Hestnes
bruker eldgammel, østlig kunnskap om hvordan chakraene, energisentrene våre, er nært knyttet til de ulike
fargene.
Rødt skaper energi, gult nærer intellektet og blått gjør oss åpne for å kommunikasjon. Hestnes tar leseren med
på en reise gjennom fargesirkelen og viser 48 tidløse og elegante design som passer både til hverdags og fest.
Her finner du alt fra lekkert tilbehør, herlige kosegensere og vakre kofter.
Vanskelighetsgraden spenner fra det helt enkle til det mer kompliserte, slik at både nybegynneren og den
erfarne strikker kan finne sin favoritt. De fleste teknikker er representert, blant annet hullstrikk, mønsterstrikk,
fletter og relieffstrikk.
Mange har fått flere morgendager takket være forskningen. Dette er verdifull tid for de som ellers hadde fått
alt for lite. Enda flere skal overleve kreft. Vil du strikke til din hund eller katt? Her finner du lenker til
strikkeoppskrifter på plagg, senger og leker til hund og katt.Liker du også å hekle og sy Klikk.no er ledende på
produkttester og praktiske råd innen bolig, motor, mote, mat, helse, teknologi og foreldre. Klikk.no er ledende

på produkttester og praktiske råd innen bolig, motor, mote, mat, helse, teknologi og foreldre. Annonse Her
finner du tips til gode strikkebøker på norskFor strikkebøker på andre språk, se strikkebøker på dansk og
strikkebøker på engelsk.
Etter jul har det blitt en del nye strikkaplagg til Aleksander. Det startet med at jeg fikk strikkeboka Kjærlighet
på pinner skrevet av Lene Holme Samsøe i julegave. KlompeLOMPE ble startet i mai 2012. Torunn og Hanne
som begge har små barn i barnehage/skole-alder, savnet oppskrifter på luer med god passform, som i tillegg
var fine. Du Store Alpakka er en garngrossist som har spesialisert seg på alpakkagarn. Du Store Alpakka
selger garn i det eksklusive markedssegmentet, og har nærmere 350.

