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Strik Løs! Håndledsvarmere – 8 nye og flotte design Regina Ritzenhofen Hent PDF Hvis du er på udkig efter
sjove og overskuelige strikkeprojekter, der passer for både begyndere og øvede, så er denne bog med 8

fantastiske strikkeopskrifter på håndledsvarmere et godt valg. Det er 8 unikke strikkeopskrifter som alle er
designet af Regina, som har et helt livs erfaring med at strikke.

Udover selve strikkeopskrifterne, så får du anvisninger til hvordan de forskellige strikketeknikker bruges. Det
er strikkeopskrifter som er nemme at gå til, og flere af dem er med flere forskellige varianter og bud på

hvordan du nemt selv kan lave dine egne variationer af håndledsvarmerne.
Håndledsvarmere er et oplagt valg for dig som gerne vil prøve forskellige strikketeknikker af, på mindre

strikkeprojekter, som samtidig er brugbare hele året rundt.
Håndledsvarmere går også under følgende navne: Pulsvarmere, muffedisser, fingerløse vanter m.v.
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