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Vendestrik er en teknik, hvor strikketøjet kan formes undervejs. Har du først gennemskuet den enkle teknik,
åbner der sig et hav af mulige strikkeprojekter. I denne lille bog beskrives selve teknikken, og der er opskrifter
på forskellige trøjer, veste og bluser til både børn og voksne.
200,-ønskes trøjen større kan der bestilles ekstra garn. Babytøj er noget af det mest taknemmelige at strikke –
projektet tager hurtigt form og den overskuelige størrelse gør det til et ideelt sted at øve sig på nye teknikker.
Nu har jeg også strikket mig en høstjakke. Alt du skal kunne er opslag af masker, ret vrang og aflukning. Jeg
Vesten i vendestrik er godt strikketøj at sidde med ved sygesengen, når jeg besøger Søren – og så er
sygeplejerskerne meget interesserede i det spændende strikketøj. Jeg.
Ingen dikkedarer Sød lille babytrøje strikket med vendestrik i FlowerBed str. Alt du skal kunne er opslag af
masker, ret vrang og aflukning.
Stofkant På Strik - vejledning generelt og til opskriften 'Alle Dage' fra Tusindfryd finder du HER.
'SIMPELT'-et slumretæppe fra Tusindfryd, let strikkelig. 0-3 mdr.

10: Materialer : 300(350) 400g Filcolana Indiecita alpaca 4. Opskriften er fra det norske firma Pickles og er
med i bladet Maries Ideer nr 2 - 2014, som udkom i Juli. 'SIMPELT'-et slumretæppe fra Tusindfryd, let
strikkelig. Nogle gange kan man sidde og slås med en beskrevet strikketeknik, og det kan være svært at
gennemskue hvad der lige menes. Find strikkevideoer til strikketeknikker lige her. Opskriften er fra det
norske firma Pickles og er med i bladet Maries Ideer nr 2 - 2014, som udkom i Juli. For eksempel på et par
bukser, hvor numsen ønskes højere end fronten eller på skulderen af en trøje. Nu har jeg også strikket mig en
høstjakke.

