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Klompelompe Hanne Andreassen Hjelmås Hent PDF Forlaget skriver: Klompelompe er tilbage med flere nye,
skønne opskrifter! Denne gang handler det om strik til hverdag og fest hele året rundt. Bogen indeholder

omtrent 70 opskrifter, de fleste til børn fra 0-12 år, men også mange til kvinder og en del til mænd.

Der er opskrifter på alt fra en dåbskjole til den lille ny i familien, festkjoler og jakker til de lidt større, lette
bluser til sommerfest og skolestart samt sjove påskeprojekter til hele familien og efterårs huer, vanter og

tæpper.

Bogen indeholder desuden et kapitel med julestrik såsom sweatre, kjoler og veste. Der er både helt enkle
opskrifter til nybegynderen samt større projekter og spændende nye teknikker til den mere erfarne.

Alle opskrifter er markeret med sværhedsgrad 1-3, og de klare og grundige forklaringer sikrer, at resultatet
bliver godt hver gang.

 I 2016 udkom bestselleren KLOMPELOMPE - Strik til baby, barn og voksen på dansk og i 2017
KLOMPELOMPE - Strik til hele familien.
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opskrifter! Denne gang handler det om strik til hverdag og fest hele
året rundt. Bogen indeholder omtrent 70 opskrifter, de fleste til børn

fra 0-12 år, men også mange til kvinder og en del til mænd.

Der er opskrifter på alt fra en dåbskjole til den lille ny i familien,
festkjoler og jakker til de lidt større, lette bluser til sommerfest og

skolestart samt sjove påskeprojekter til hele familien og efterårs huer,
vanter og tæpper.

Bogen indeholder desuden et kapitel med julestrik såsom sweatre,
kjoler og veste. Der er både helt enkle opskrifter til nybegynderen
samt større projekter og spændende nye teknikker til den mere

erfarne.

Alle opskrifter er markeret med sværhedsgrad 1-3, og de klare og
grundige forklaringer sikrer, at resultatet bliver godt hver gang.

 I 2016 udkom bestselleren KLOMPELOMPE - Strik til baby, barn
og voksen på dansk og i 2017 KLOMPELOMPE - Strik til hele

familien.
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