
Kærlighed på pinde
Hent bøger PDF

Lene Holme Samsøe

Kærlighed på pinde Lene Holme Samsøe Hent PDF Forlaget skriver: Med hele 70 opskrifter og næsten 200
sider er KÆRLIGHED PÅ PINDE fyldt med inspiration til dig, der holder af at strikke til babyer og børn i

alderen fra nyfødt til 8-10 år.
Inspireret af nordiske vintagestrikkebøger, har håndstrikdesigneren Lene Holme Samsøe skabt en gennemført
bog med strik, der både er klassisk, aktuelt og underholdende at strikke. Her er strik til hele garderoben:

Trøjer, frakker, bukser, sweatre, rompers og kjoler, samt lune huer, tørklæder og pandebånd. Alt har fine, men
enkle, detaljer og mønstre med et nostalgisk og klassisk præg.

Bogen indeholder opskrifter for dem, der vil strikke nye og inspirerende mønstre, men også helt enkle
opskrifter, som passer til begynderen.

KÆRLIGHED PÅ PINDE er en strikkebog, der får det til at krible i fingrene på alle, som elsker at strikke til
de mindste. 
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