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Hæklede GRYDELAPPER

Dekorative, praktiske … og helt uundværlige i ethvert køkken. 

Hækling er blevet MEGET HOT i disse år, og der hækles til børn og bolig som aldrig før.

Denne bog indeholder opskrifter på 20 vidt forskellige grydelapper.

• Firkantede • Runde • Figurer … med og uden broderi.

Grydelapper til:
• landkøkkenet
• retro-køkkenet
• sommerhuset
• kolonihaven

• båden
• campingvognen ...

Til alle modeller er der anvendt nogle få grundlæggende hæklemasker, såsom fastmasker og stangmasker,
således at også nybegyndere kan få glæde af opskrifterne. (Det vil dog være en fordel at have blot et lille

kendskab til den grundlæggende teknik).

Alle modeller er hæklet med bomuldsgarn 8/4 og hæklenål str. 3,5.

Bogen vil uden tvivl være en velkommen gave hos alle, der er glade for at hækle: fødselaren, værtinden,
moderen, datteren, veninden, konen, kæresten – til fødselsdag og jul ... og "bare fordi" ...!

Forfatteren har tidligere udgivet 8 bogtitler: 
PAPIR - Klip Fold Sy (2016) - 

Fin & farverig TUNESISK HÆKLING (2016) - 
Fine & farverige PERLEPLADER - til jul (2015) - 

Fine & farverige PERLEPLADER (2015) - 
Fin & farverig JUL – du selv kan hækle (2014) - 

Fine & farverige ÅRSTIDER – du selv kan hækle (2014) - 
Fine & farverige FIRKANTER – du selv kan hækle (2013) - 

Fine & farverige GAVER – du selv kan lave (2012)

 

Forlaget skriver:

Hæklede GRYDELAPPER

Dekorative, praktiske … og helt uundværlige i ethvert køkken. 

Hækling er blevet MEGET HOT i disse år, og der hækles til børn og
bolig som aldrig før.

Denne bog indeholder opskrifter på 20 vidt forskellige grydelapper.



• Firkantede • Runde • Figurer … med og uden broderi.

Grydelapper til:
• landkøkkenet
• retro-køkkenet
• sommerhuset
• kolonihaven

• båden
• campingvognen ...

Til alle modeller er der anvendt nogle få grundlæggende
hæklemasker, såsom fastmasker og stangmasker, således at også
nybegyndere kan få glæde af opskrifterne. (Det vil dog være en
fordel at have blot et lille kendskab til den grundlæggende teknik).

Alle modeller er hæklet med bomuldsgarn 8/4 og hæklenål str.
3,5.

Bogen vil uden tvivl være en velkommen gave hos alle, der er glade
for at hækle: fødselaren, værtinden, moderen, datteren, veninden,
konen, kæresten – til fødselsdag og jul ... og "bare fordi" ...!

Forfatteren har tidligere udgivet 8 bogtitler: 
PAPIR - Klip Fold Sy (2016) - 

Fin & farverig TUNESISK HÆKLING (2016) - 
Fine & farverige PERLEPLADER - til jul (2015) - 

Fine & farverige PERLEPLADER (2015) - 
Fin & farverig JUL – du selv kan hækle (2014) - 

Fine & farverige ÅRSTIDER – du selv kan hækle (2014) - 
Fine & farverige FIRKANTER – du selv kan hækle (2013) - 

Fine & farverige GAVER – du selv kan lave (2012)

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Hæklede grydelapper&s=dkbooks

