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Er du en af dem, som kigger beundrende på andres smukke hjemmestrikkede sweatre med fantastiske
mønstre, men som har holdt dig tilbage på grund af den tilsyneladende utroligt indviklede teknik, kan du nu

ånde lettet op. I "Geometriske strikkemønstre" finder du nemlig et væld af information med udførlige
forklaringer, så alle kan være med.

 
 

I bogen møder du Tina Barrett, som viser dig, hvordan du strikker geometriske mønstre i en bred vifte af
stilarter, fra de helt minimalistiske til de mere udsmykkede, og fra klassiske over i nogle mere moderne.

 
 

Bogen indeholder 750 forskellige geometriske mønstre, 10 trin for trin-projekter, som passer til strikkere på
alle niveauer, og instruktioner til en lang række at strikketeknikker. Det er en oplevelse i sig selv at bladre

gennem bogen, da du her vil finde alle de smukke, geometriske mønstre af billedet.

 

Forlaget skriver:

Er du en af dem, som kigger beundrende på andres smukke
hjemmestrikkede sweatre med fantastiske mønstre, men som har
holdt dig tilbage på grund af den tilsyneladende utroligt indviklede
teknik, kan du nu ånde lettet op. I "Geometriske strikkemønstre"

finder du nemlig et væld af information med udførlige forklaringer,
så alle kan være med.

 
 

I bogen møder du Tina Barrett, som viser dig, hvordan du strikker
geometriske mønstre i en bred vifte af stilarter, fra de helt

minimalistiske til de mere udsmykkede, og fra klassiske over i nogle
mere moderne.

 
 

Bogen indeholder 750 forskellige geometriske mønstre, 10 trin for
trin-projekter, som passer til strikkere på alle niveauer, og
instruktioner til en lang række at strikketeknikker. Det er en

oplevelse i sig selv at bladre gennem bogen, da du her vil finde alle



de smukke, geometriske mønstre af billedet.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Geometriske strikkemønstre&s=dkbooks

