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Pernille Cordes har med denne bog lavet en efterfølger til succesen Tunesisk hækling. I Den Store Bog om
Tunesisk hækling præsenteres 30 nye stilfulde hækleopskrifter med nye designs og nye spændende grafiske
mønstre.
Bogen er inddelt i tre, hvoraf første del indeholder 30 nye opskrifter på alt fra jakker, sweatre, huer, vanter,
tørklæder og sjal. Hertil er der opskrifter til børnetøj, babytilbehør og også nye boligdesigns. Bogens anden
del består af en trin-for-trin-guide til alle basisteknikker indenfor tunesisk hækling blandt andet 15 forskellige
basismasker, hækling med farver, rundhækling og hækling af beklædning. Bogens tredje del er et
mønsterbibliotek med 30 forskellige mønstre som for eksempel flotte strukturer, lace-mønstre og tofarvede
mønstre. Med Tunesisk hækling 2 har Pernille Cordes begået endnu en spændende hæklebog, der både kan
fungere som opskriftsbog og som opslagsværk til tunesisk hækling. I bogen er der både hjælp at hente til
begynderen og udfordring til den erfarne hækler. Alle opskrifterne er mærket med stjerner, der angiver
sværhedsgrad, så det er let at navigere efter hæklerens niveau, og bagerst i bogen findes grundige
ordforklaringer, trin-for-trin-beskrivelser af de forskellige teknikker og tips og tricks, der er nyttige at kende,
når man arbejder med denne skønne hækleteknik.
Indbundet med det sjældne smudsomslag, som dog er med lidt rifter. Moren startede veer ved 11-tiden -

ankom til sygehuset 14:30 og 15:05 så bebsen dagens lys.
Vi har bøger om tunesisk hækling og et lille udvalg af andre strikke- og hæklebøger Huen kan egentlig
bruges med begge sider ud af, så er man nænsom med montering og gør den så diskret som muligt har man
både en smuk yder og inderside. 1961. De kan bruges overalt: på en troldegren, på pakker,på tøjet. Denne
bog dækker alle teknikkerne, der bliver brugt til at quilte. Indbundet med det sjældne smudsomslag, som dog
er med lidt rifter. Professorinde Ella Lund: Den store sybog. Professorinde Ella Lund: Den store sybog.
Indtast din e-mail-adresse for at blive tilmeldt og modtage besked om nye indlæg på dette websted via e-mail.
1961. Indtast din e-mail-adresse for at blive tilmeldt og modtage besked om nye indlæg på dette websted via
e-mail. Vi har bøger om tunesisk hækling og et lille udvalg af andre strikke- og hæklebøger Huen kan
egentlig bruges med begge sider ud af, så er man nænsom med montering og gør den så diskret som muligt har
man både en smuk yder og inderside. Indtast din e-mail-adresse for at blive tilmeldt og modtage besked om
nye indlæg på dette websted via e-mail. Moren startede veer ved 11-tiden - ankom til sygehuset 14:30 og
15:05 så bebsen dagens lys. Bliv inspireret af lækre opskrifter fra Garnstudio og Du Store Alpakka - 1-2
dages levering - Billig fragt. Igår kom hun til verden - fantastisk sød og lækker. Værdi 249,95 kr. Denne bog
dækker alle teknikkerne, der bliver brugt til at quilte. Størrelsen afhænger af. De kan bruges overalt: på en
troldegren, på pakker,på tøjet.
Indbundet med det sjældne smudsomslag, som dog er med lidt rifter. Professorinde Ella Lund: Den store
sybog.

