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64.64 ANN BUDD
Strikkerens 
håndbog til sweatre 
oppefra og ned
Grundopskrifter i 
flere størrelser og 
strikkefastheder
Strikkeopskrifter til 5 for-

skellige grundmodeller: rundt bærestykke, rag-
lan, kuppelærme, saddelskulder og tilsat ærme. 
Opskrifterne findes i flere strikkefastheder og i 
et bredt udvalg af størrelser til både børn, kvin-
der og mænd.

64.64 CECELIA 
CAMPOCHIARO
Strik i sekvenser
Enkle metoder til at skabe 
komplekst vendbart strik
Om teknikken at strikke i 

sekvenser ved at strikke samme sekvens masker 
igen og igen. Med mønstre og opskrifter på ac-
cessories.

64.64 ANNETTE 
DANIELSEN
Guld og grønne 
skove
Strikkeopskrifter til 
kvinder – strikket i 
naturens egne farver

6 strikkeopskrifter til trøjer samt et tørklæde, 
der tager udgangspunkt i naturens farver.

64.64 ANNETTE 
DANIELSEN
Masker fra 
Marrakech
17 strikkeopskrifter til kvin-
der på korte og lange cardi-

gans, bluser og trøjer, åbne og lukkede modeller, 
inspireret af Marokko.

64.64 ANNETTE 
DANIELSEN
Måske fra oven
8 strikkeopskrifter til kvin-
der med inspiration fra in-
donesiske moskekupler.

64.64 DORTHE MØLLER 
DANSCHER
Seks skønne 
sweatre
Seks opskrifter på sweatre, 
der alle har en utraditionel 
opstart. De starter midt på 
forstykket, langs sidesøm-
men, på skulderen eller 

i det ene hjørne. Det er uldtrøjer i afdæmpede 
naturfarver, der afprøver forskellige strikketek-
nikker.

64.64 CAMILLA 
DINGSØYR
Urban strik
Strik fra Lôkal
Indhold: Forklaringer; Swe-
atre; Cardigans; Monokro-
me-serien; Huer; Kjoler, 
nederdele, bukser og en 
badedragt; Kortærmede; 

Modeller til børn; Broderimønstre og diagram-
mer.

64.64 PIA FRANDSEN
Strikkede 
støvlekraver
32 opskrifter på støvlekra-
ver, til både børn og voks-
ne.
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64.64 TRINE FRANK 
PÅSKESEN
Nordic – dansk 
børnestrik
16-21 strikkeopskrifter 
til både piger og drenge 
i alderen 0-6 år. Tøjet er 
fortrinsvis strikket med 
strukturer, hulmønstre og 

detaljer, og stilen er nordisk.

64.64 SYS FREDENS
Vinterbørn
14 strikkeopskrifter til børn 
mellem 4 og 12 år.

64.64 INGVILL FRELAND
Strikkede huer 
og andet tilbehør 
til store og små
Mere end 30 opskrifter 
på huer, tørklæder, halse-
disser med mere. Der er 
strik til både store og små, 

mænd og kvinder. Mange niveauer er repræsen-
teret, og de fleste vil kunne finde noget, der pas-
ser til dem.

64.64
Fugle: farverige 
og fantasifulde
Arne & Carlos har med ud-
gangspunkt i en grundop-
skrift lavet flere farverige 
fugle.

64.64 GITTE GADE
Strikkede klude 
fra A til Ø
28 opskrifter på hæklede 
og strikkede klude, én for 
hvert bogstav i alfabetet.

64.64 BENTE GEIL
Strik for syv sytten
21 Geilske strikkeopskrif-
ter.

64.64 HILARY GRANT
Strik fra nord
30 huer, vanter, 
halsrør og sweatre
Strikkebog med 30 far-
vestrålende huer, vanter, 
halsrør og sweatre med 

udgangspunkt i den nordiske strikketradition.

64.64 KATRINE 
HANNIBAL
Yndlingsstrik 2
13 feminine strikdesigns 
lige fra sweatre, cardigans, 
jakker, en taske, en make-
up-pung, en hue og til et 
tørklæde.

64.64 KATRINE 
HANNIBAL
Yndlingsstrik 3
12 feminine strikdesigns 
lige fra sweatre, cardigans, 
jakker, en taske, en make-
up-pung, en hue og til et 
tørklæde.

64.64 KATRINE 
HANNIBAL
Yndlingsstrik 4
14 strikkeopskrifter på fe-
minine sweatre, cardigans, 
huer og meget mere.
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64.64 SUSIE HAUMANN
Keep it simple
8 opskrifter på enkle trøjer 
og cardigans til kvinder.

64.64 SUSIE HAUMANN
Vokseværk
11 opskrifter på trøjer, huer, 
kjoler og cardigans til dren-
ge og piger på 2-8 år.

64.64 VIVIAN HØXBRO
Strik danske 
stjernetrøjer
200 mønstre fra 200 
år gamle kvindetrøjer
Historisk strikkebog med 
fokus på stjernemønstre 
strikket i ensfarvet garn.

64.64 HELGA ISAGER
Amimono – 
the artisan
Strikkeopskrifter på 10 de-
signs af bl.a. bluser, jakker 
og cardigans.

64.64 MARIANNE ISAGER
ÅLJ: Åse Lund 
Jensen – en dansk 
strikdesigner
Strikkeopskrifter i nordisk 
stil af eller inspireret af 
tekstilkunsthåndværker 

Åse Lund Jensen. Samt kort om Åse Lund Jen-
sen og dansk strikning.

64.64 MERETE KJÆR
Klude i natur
Kendte masker i 
nye mønstre
Opskrifter på klude og små 
håndklæder i mønstre in-

spireret af linjer, farver og bevægelse i motiver 
fra stranden.

64.64 LOUISE KLINDT
Jacquardstrik
Indhold: Hvad er jacquard-
strik?; Strikketeknik; Opklip 
og montering; Mønstre; 
Farver; Materialer og mate-
rialevalg; Opskrifter.

64.64 TRINE KOK
Du kan strikke
Strikkebog for begyndere 
med 18 opskrifter, som går 
fra meget nemme til lidt 
sværere. Der er opskrifter 
på f.eks. pynt, legetøj, tæp-
per, puder, halsedisser, tør-
klæder og pandebånd.

64.64
Koushi’s butterflys
Strikkebog med opskrifter 
på butterflys til enhver lej-

lighed. Henvender sig både til begyndere og øve-
de strikkere – og både mænd og kvinder.

64.64 LONE LUNDORFF
Lunt & luksus
Skønne tørklæder, 
sjaler og babytæpper
10 forskellige designs af 
sjaler, tørklæder og baby-
tæpper, der matcher hin-
anden.

64.64 BRITTA 
MIKKELBORG
Klude
Mindful strik året rundt
35 strikkeopskrifter til 
grydelapper, vaskeklude, 
håndklæder og meget 
mere. 
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64.64 MARY JANE 
MUCKLESTONE
Geo-strik
Lær at strikke striber, 
zigzag, trekanter, 
polkaprikker 
og meget mere 

gennem 10 lektioner og projekter
Ti lektioner i at strikke geometriske former og 
mønstre, f.eks. striber, trekanter, kvadrater og 
cirkler fordelt på projekter som huer, halsrør, ta-
sker og meget andet. Med afsnit om grundlæg-
gende teknikker og montering af det færdige 
strikketøj.

64.64  LENE RANDORFF
Rød
En strikkerejse til Japan
Opskrifter på bluser, trøjer 
og cardigans med inspirati-
on fra Japan.

64.64 CHRISTEL 
SEYFARTH
Fanøstrik
Ud over horisonten
Strikkeopskrifter på trøjer, 
sjaler og huer med inspira-
tion fra Fanøs gamle folke-
dragter og søfartskultur.

64.64 MARTIN STOREY
Nem strik til de 
allermindste
26 strikkeopskrifter til ba-
byer fra nyfødt til 18 må-
neder.

64.64
Strik med 
snoninger
Traditionelle irske 
mønstre i nyt design
Indeholder nye japanske 
strikdesign inspireret af ir-
ske mønstre. Med tegnin-
ger og diagrammer.

64.64
Strik og stræk
Om strikning og strækøvel-
ser. 12 strikkeopskrifter 
på wellnesrelaterede ting 
som f.eks. pandebånd, 
yogastrømper, sjælevar-

mere og tights, samt afsnit om strikketeknik. 11 
strækøvelser for at undgå overbelastningsgener 
fra strikning, med 5-minutters strækprogrammer 
til bryst, hænder, fingre, ryg, nakke og hals.

64.64
Strik til børn fra 
Paelas: 0-8 år
50 opskrifter på strikke-
modeller til børn. 

64.64
Strik til hjemmet
Smukke og kreative 
projekter til dit hjem
Indhold: Basisstrik; Struk-
tur; Manipulation af ma-
sker; Mønsterkombinatio-
ner; Skræddersyet strik til 

dit hjem; Pynt og mere tekstur; Det basale.
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64.64
Strik top down: 
teknik
Teknikbog med 6 design 
strikket oppefra og ned 
med kuppelærme, dvs 
næsten uden montering. 

Mønstrene er lavet af Lene Randorff og Lone 
Lundorff.

64.64 STINA TISELIUS
Nem strik til børn
Indhold: Sødt til baby; Huer 
og småt lunt; Sweatre, ve-
ste og ponchoer; Sjovt, 
nuttet og praktisk; Strikke- 
og hækleguide.

64.64 ANNE VENTZEL
Nordisk strejf 2
Strik til de lidt større
Nordisk inspirerede strik-
keopskrifter på fire cardi-
gans, tre trøjer og en halse-
disse til de 4-10 årige.

64.64 VITHARD 
VILLUMSEN
Texperimenture
Opskrifter på tørklæder, 
sweatere og kapper i mo-
derne stilarter.

64.64 LYNNE 
WATTERSON
Den meget 
lette guide til 
fair isle-strik
Trinvise teknikker, 
letforståelige mønsterbe-

skrivelser og projekter, der kan få dig i gang
Guide til fair isle-strik, dens teknikker og fore-
trukne garntyper, samt eksempler på de flerfar-
vede mønstre. Med 11 strikkeopskrifter til tasker, 
tæpper og puder.

64.64 MARIANNE 
ØSTERGAARD
Håndstrik
Strikkeopskrifter på lunt og 
farverigt tilbehør til vinter-
garderoben.

79.32
8 strikkede dyr
Opskrifter på 8 strikkede 
dyr og al deres søde tilbe-
hør. Dyrene måler mellem 
20-33 cm.

79.32 REBECCA DANGER
Strik superhelte!
12 dyr – maskerede, 
kappeklædte & 
klar til action
Strik 12 forskellige super-
helte.

79.32 TINE LISE ROSKÆR
Finurlige fisk og 
herlige havdyr
Opskrifter på hæklede og 
strikkede havdyr.

79.32 
Spruttebogen
Opskrifter på hæklede og 
strikkede blæksprutter og 
tilbehør, samt vejledning i 
at donere dem til neona-
tal-afdelinger via Sprutte-
gruppen.
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