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KLUDE I NATUR indeholder 20 nye opskrifter på strikkede og hæklede klude til bord, bad og køkken. Først
og fremmest karklude og vaskeklude, men også servietter og gæstehåndklæder, kaffebrikker og
dækkeservietter. I forlængelse af genbrugstanken er her desuden opskrifter på strikkede vatrondeller. Der
præsenteres en række nye strikke- og hæklemønstre, alle i enkle teknikker og med fokus på et let udtryk og en
flot finish. Bag i bogen beskrives de anvendte grundmasker, mens tips og særlige masker forklares ved hver
opskrift. Bogen henvender sig derfor til både begyndere og øvede. Naturen er den røde tråd gennem bogen.
Der er anvendt garn af naturfibre som hør, hamp, bomuld og bambus. Inspirationen til bogens mønstre er
hentet i naturen. Og alle modelfotos er taget i sommerlige omgivelser ved stranden.
Danmarks største bogklub. Indehaverne Mona og Lone har kendt hinanden siden de var børn og er begge
opvokset på Amager. Køb 'Under et' bog nu. Mandarin Petit fra Sandnes Garn er et blødt og slidstærkt
bomuldsgarn i mange smukke farver. Eksklusivt hårdttræ til kvalitets træterrasser og lave priser Inkontinens
Betræk til dyne og pude , 100% bomulds satin med åndbar pu membran på inder siden.
Uanset om trægulvet er lakeret eller olieret. Vi har bl. Vi guider dig til de bedste læseoplevelser. oktober
2015. Tænkepauser 37-48 bog: Tænkepause 37 er Vilje. Strikkebogen 'Under et' er skrevet af Sys Fredens.
Hjemmegjorte klude af de lækreste økologiske bomuld. Hvid Vask: 90 gr tørretumbler : middel temp.
Mandarin Petit er et alsidigt garn, perfekt til både strikke- og hækleprojekter.
Køb Rengøring & Pleje her Dampmoppe fra Hoover Denne dampmoppe rengør effektivt dine gulve og
kommer helt ind i hjørnerne. Farve. Som du kan se manglede hun en måde at have en timer kørende synligt
på iPad, samtidig med at et barn var aktiv i en anden app.

