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Drømmer du også om at strikke mere til dig selv? Begrebet "egostrik" er blevet meget brugt de sidste år og
fortæller os, at det er helt i orden ikke altid bare at strikke til børnene. Vi voksne fortjener også
håndstrik!EGOSTRIK indeholder 32 gennemarbejdede opskrifter på lækker håndstrik.Her finder du strik, der
kan ryge direkte ind i basisgarderoben - og som ikke kræver de store strikkekundskaber - men også design for
strikkeren, som holder af delikate mønstre med lidt flere udfordringer.Kunne du lide at strikke Bella og Dahlia
til de små, får du her muligheden for at strikke den i din egen størrelse.
Denne bog Egostrik indeholder 32 opskrifter til lækkert og smukt strik. Få gang i egostrikken. 76 % Bomuld
15 % Yak 9 % Nylon 50 g = 135 m Strikkefasthed: 22 masker x 30 rækker = 10 x 10 cm Anbefalet pind 4 mm
Maskinvask på uldprogram 30 gr Egostrik af Lene Holme Samsøe.
Dagens Bog giver dig et bredt sortiment af bøger og helt op til 90% på udvalgte Dagens Bog Deals.
Olinesmors guide til køb af lækkert stof; Anbefaling af Etsy stof; DIY med Olinesmor. Udover opskrifter er
der en masse. Create a free account to see 53 projects made using patterns from this book What am I missing.
Egostrik af Lene Holme Samsøe. [Lene Holme Samsøe] 8,817 Posts - See Instagram photos and videos from
‘egostrik’ hashtag Egostrik af Lene Holme Samsøe - nyt, lækkert damestrik. Genre: Håndarbejde. Lene
Holme Samsøes bog indeholder 32. Drømmer du også om at strikke mere til dig selv.
forbrugere med at sammenligne priser på alt. Images on instagram about egostrik. Hvad end det er egostrik,

børnestrik, strik til kæresten eller søster, så er baby alpaca virkelig et dejligt garn at strikke i. Denne bog
indeholder 32 dgennemarbejdede opskrifter til kvinder i alle aldre og stilarter.

