
 

      12 gode bøger om at strikke

Strikkebøger
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Strik
Ret og vrang, udtagninger, diagrammer, rundpinde og maskemarkører. Vi 
strikker som aldrig før, og de danske strikkedesigneres designs er populære 
verden over.  

Her har vi samlet 12 gode bøger om strik til alle, der elsker at sidde med garn 
og strikkepinde mellem hænderne, så der er masser af inspiration til nye 
strikkeprojekter.  

Rigtig god fornøjelse. 
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Strik på budget    
Af Kristine Sloth  
 
13 moderne strikkeopskrifter på alt fra scrunchies til 
vest i patentstrik. Der er opskrifter til både begynder-
strikkere og erfarne.

 
Find bogen i Voksen i grp. 64.64
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Strik 
 
Af Lærke Bagger 
 
Lærke Bagger står som fornyer af 
dansk strik, og der er drøn på hen-
de. Her præsenterer hun metoder 
og opskrifter, så du selv kan lave 
vild og moderne restestrik. De 
fleste strikkere kan være med. 
 
Find bogen i Voksen grp. 64.64

Klompelompe: Strik til små 
og store anledninger  
 
 
Ny inspiration og herlige modeller 
i den populære “Klompelompe-se-
rie”. Denne gang med fokus på 
anledninger i løbet af året og som 
noget nyt en strikket dukke med 
tilhørende opskrifter på dukketøj. 
For alle fans af serien eller strik-
kere, der ønsker ny inspiration De 
syv unge halvguder gør nu en sidste 
kæmpemæssig anstrengelse for at 
hindre Gaia og hendes giganter i at 
udrydde menneskeheden. Men der er 
stadig meget, der skal gøres, og der 
er næsten ingen tid tilbage.

 
Find bogen i Voksen grp. 64.64

12_bøger_om_strik.indd   412_bøger_om_strik.indd   4 04-04-2022   10:25:0504-04-2022   10:25:05



 
 

Ingen strikkedarer: Børnestik str. 1-10 år 
uden svære strikkekoder 
Af  Thea Rytter 
 
15 strikkeopskrifter på børnetøj i str. 1-10 år med flere varia-
tioner, så der er til alle sværhedsgrader. Desuden er der op-
skrifter på det strikkede tilbehør såsom elefanthuer, vanter og 
sokker.

 
Find bogen i Voksen grp. 64.64
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Strik en pause: Din guide til mindful strik  
 
Af Lene Krüger 
 
Lær at udnytte dit strikketøj til at opnå mindfulness. 
Til alle, der i forvejen kan strikke og ønsker at anvende 
denne hobby med stressforebyggelse for øje På mystisk 
vis er Harry Potter blevet udvalgt til at deltage i en magisk 
trekamp mellem de forskellige troldmandsskoler. Samtidig er 
hans dødsfjende troldmanden Voldemort ved at genvinde sin 
magt.

 
Find bogen i Voksen grp. 64.64
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Barselsstrik: begynderven-
lig strik fra 0-2 år 
Af Mette Hvitved 
 
18 begyndervenlige unisex-opskrifter 
til de mindste børn mellem 0 og 2 år. 
Opskrifter på bl.a. cardigans, veste, 
huer, rompers og suttesnore.

 
Find bogen i Voksen grp. 64.64

Strik til minimennesker  
 
Af Birgitte Nørgaard 
 
16 strikkeopskrifter på unisex baby-
strik i nordisk stil. Med opskrifter på 
heldragt, strømper, huer og cardi-
gans, der spænder fra alderen nul til 
to år.

 
Find bogen i Voksen grp. 64.64
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52 uger med strømper  
 
Af Tha Pyykkö 
 
 
Strik strømper året rundt. Opskrifter til 
hele 52 smukke par strømper/slippers 
fra internationale strikkere. Især for de 
øvede der ønsker udfordringer, men 
nogle opskrifter er også egnede til let 
øvede.

 
Find bogen i Voksen grp. 64.64

Strik til sommer  
 
Af Susie Haumann 
 
Sommerstrikkebog med strikkeop-
skrifter på bluser, veste og toppe i 
forskellige mønstre og farver. For let 
øvede strikkere.

 
Find bogen i Voksen grp. 64.64
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Strik – med struktur 
Af Erika Knight

 
Tyve mønstre på bl.a. trøjer og toppe, tørklæder og 
vanter. Alle opskrifter er med strukturer og mønstre med 
udgangspunkt i mange forskellige teknikker. Fin inspira-
tion for både let øvede og mere garvede strikkere.

 
Find bogen i Voksen grp. 64.64
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Klompelompes jul 
 
Klompelompe strikker julen ind med opskrifter på varmt 
tøj til hele familien, hjemmelavede gaver - både strikkede 
og spiselige - og idéer til julepynt, du selv kan lave. Både 
begyndere og erfarne strikkere kan blive udfordret

 
Find bogen i Voksen Magasin Jul
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Mens vi strikker    
Af Christiane Gjellerup Koch, Trine Gadeberg,  
 
Ditte Hansen

 
Den perfekte cocktail af humor, alvor, strikketøj og 
alkohol. Tre danske skuespillere har fundet sammen 
over strikkepindene og deler ud af tips og opskrifter 
på både drinks og strikkeprojekter. Alle med et sæt 
strikkepinde og et nøgle garn kan være med.

 
Find bogen i Voksen grp. 64.64
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