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64.64 NERJORDET, ARNE  
& ZACHRISON CARLOS
Arne & Carlos 
favoritter
Indhold: Ind i legeværelset; 
Påske i huset; Ud i haven; 
Ind i klædeskabet; Jul i stu-
en; Teknikker.

64.64 ASPLUND, IVAR
Strik snoninger
18 opskrifter på strik med 
snoninger, fra de nemme-
ste til de sværeste, illu-
streret med farvefotos og 
diagrammer. Med afsnit om 
teknik og med mønster-
prøver.

64.64 BALKE, KERSTIN
Sokkebogen
Strik sokker med mønstre 
23 opskrifter på strikning 
af sokker med striber, 
mønster eller struktur.

64.64 BALLE, JONNA
Jonnas trøjer
Vævestrik med 
25 opskrifter
Opskrifter til trøjer og 
busseronner med udførlig 
guide til de enkelte model-
ler.

64.64 BLISS, DEBBIE
Strik
En uundværlig grundbog 
i strikketeknik
Indhold: Garn, pinde & 
andet; De første trin; For-
stå dit strikketøj; Ind- og 

udtagning; Strik rundt; Strik struktur; Strik med 
farver; Pynt på strik; Montering; Design af strik; 
Ret dine fejl.

64.64 BRANDAL, LILLY 
SECILIE & MYHRER, 
BENTE
Den store 
strikkebog
Strikkebog med en række 

opskrifter til hjemmet, garderoben og legeværel-
set. Til såvel nybegyndere som erfarne.

64.64 CHYTRÆUS, SISSE
Bedstestrik
Strikkeopskrifter på tøj og 
tilbehør til de allermindste 
fra inderst til yderst, samt 
to hæklede kraver.

64.64 DANIELSEN, 
ANNETTE
Noahs ark
Strik til piger og drenge: 
3 til 15 måneder
14 strikkeopskrifter på tøj 

til små piger og drenge med inspiration fra syv 
vilde dyr.

64.64 DANIELSEN, 
ANNETTE
Ridser i overfladen
15 strikkede trøjer inspire-
ret af CLAY - Keramikmu-
serum Danmarks udstilling: 
"Axel Salto - Stentøjsme-
steren".

64.64 DUPERNEX, 
ALISON
Strikning for 
begyndere
Strikkeskole for begynde-
re. Med opskrifter på hals-
tørklæder, huer, tæpper, 
cardiganer og en sweater.
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64.64 DØLLNER, MARIE 
MØNSTER
Patentstrik
Om strikketeknikken pa-
tentstrik med vejledning og 
mønstre.

64.64 HARTWICH, 
NINETTE
Klædestykker
Lækker strik i enkle 
former til kvinder 
i str. 32-62
Enkle, geometriske strikke-
opskrifter til den let erfar-

ne strikker. Opskrifterne er bygget op, så de kan 
strikkes og bruges fra størrelse 32-62.

64.64 HAUMANN, SUSIE
It's not all wool
Strikkehæfte med 9 op-
skrifter på tørklæder, trøjer, 
bluser og toppe til kvinder.

64.64 HJELMÅS, HANNE 
ANDREASSEN
Klompelompe
Strik til hele familien
Mere end 60 strikkeop-
skrifter på bl.a. bluser, swe-

atre, huer og bukser til hele familien.

64.64 HJELMÅS, HANNE 
ANDREASSEN & 
STEINSLAND, TORUNN
Klompelompe
Strik året rundt
Strikkebog der tager ud-

gangspunkt i årets højtider og årstider. Indehol-
der 70 opskrifter, de fleste til børn - fra spæd-
barn og op til 14 år - og en del til voksne.  Med 
opskrifter på heldragter, huer, cardigans, bukser, 
trøjer m.m. 

64.64 HØJFELDT, JANNE
Strik på tur
Syv opskrifter på strikkede 
bluser og cardigans, hvor 
flere af opskrifterne kan 
varieres i ærmelængde, tal-
jering eller oversize.

64.64 ISAGER, HELGA
K (knit)
10 opskrifter på bl.a. swe-
atere, cardigans, huer og 
tørklæder i tre forskellige 
sværhedsgrader. Med et 
"strikkeskole"-afsnit, som 
forklarer de forskellige tek-
nikker.

64.64 LARSEN, DITTE
Hammershøi 
på pindene
Strikket tilbehør 
Strikkebog inspireret af 
Wilhelm Hammershøis ma-

lerier og Svend Hammershøis keramik. I alt 18 
strikkeopskrifter på tilbehør til kvinder, fordelt på 
huer, halsrør, tørklæder, sjal og håndledsvarmere.

64.64 LAUGER, KAREN 
SKRIVER
Sjaler nordfra
Opskrifter på 18 sjaler, in-
spireret af den nordiske na-
tur og de sagnvæsner, der 
er knyttet hertil.

64.64 LAVSEN, BENTE
Æ hav
Opskrifter på strikkede 
overdele præsenteret i fo-
tos fra Vesterhavet.
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64.64 RANDORFF, LENE
Strik raglan - 
top down
Opskrifter på seks model-
ler fordelt over trøjer, tu-
nikaer og cardiganer. Alle 

modeller er strikket oppe fra og ned og med rag-
lan-udtagninger ved skulderen. 

64.64 RYTTER, THEA
Ingen strikkedarer
Børnestrik str. 1-10 år 
uden svære strikkekoder
15 strikkeopskrifter på bør-
netøj i str. 1-10 år med flere 
variationer, så der er til alle 

sværhedsgrader. Desuden er der opskrifter på 
det strikkede tilbehør såsom elefanthuer, vanter 
og sokker.

64.64 RYTTER, THEA
Lun
Strik og hækling 
til mor og baby
29 hækle- og strikkeop-
skrifter på tøj, tæpper og 
legetøj til graviditeten og 

den første tid efter. Opskrifterne giver øvede 
strikkere og hæklere ny inspiration og mulighed 
for at videreudvikle egne designs.

64.64 ROSING-SCHOW, 
LITA
Strik fra 
verdens tag
Genskabelse af traditionel-
le mønstre til bl.a. strømper. 
Inspirationen er hentet fra 
ekspeditioner fra bjergom-
rådet Pamir i Centralasien i 
slutningen af 1800-tallet.

64.64 RADHAKRISHNAN, 
KOUSHIHAN
Lidt farve på 
drengen
Strikket herretøj med 
farver og mønstre
Udgangspunktet for op-
skrifterne er, at det gerne 

må være simpelt, dog med et twist for at give 
hvert design lidt spræl. Opskrifterne inddrager 
mange forskellige teknikker, og der er noget for 
både den erfarne strikker og  nybegynderen. Bo-
gen indeholder også mindre artikler og tekster, 
som fortæller historien bag de forskellige de-
signs.

64.64 RANGEL, ANDREA
Moderne 
flerfarvestrik
200 strikkemønstre illu-
streret med farvefoto og 
mønsterdiagram. Mange af 
mønstrene er geometriske, 
men der er også planter, 

dyr og andet. Med opskrifter på luffer, huer, hals-
rør og trøjer.

64.64 SAMSØE, LENE 
HOLME
Egostrik
32 opskrifter på strik til 
kvinder, f.eks. cardigans, 
bluser, jakker, nederdele og 
tørklæder.

64.64 SHIDA, HITOMI
Japanske 
strikkemønstre
260 elegante mønstre
En strikkebog med 260 
japanske strikkemønstre 
med detaljeret diagram til 
hvert af mønstrene, samt 
opskrifter til huer, tørklæ-
der m.m.
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64.64 SPAGNER, 
CHARLOTTE
Vævestrik efter 
diagram
Introduktion og vejledning 
i at strikke vævestrik efter 
diagram. Med 17 opskrifter 
fra grydelapper til sjal og 
kimono.

64.64
Strik med 
Plum Dandi
Enkle design i 
lækkert garn
Strikkebog med 23 elegan-
te og feminine modeller for 
den erfarne strikker. Over-

skuelige og letforståelige opskrifter på vanter, 
huer, trøjer m.m. samt forklaring og tegninger af 
de teknikker der anvendes.

64.64 VELLING 
JESPERSEN, ANNE-
SOPHIE
Omhu
Strik til de mindste
30 modeller til børnestrik 
inspireret af 1940'ernes 
barnemode med bl.a. puf-

fede rompere, bluser med a-form og kyser med 
sirlige hulmønstre. Til børn mellem 0 og 4 år.

64.64 WALLØE, INGA
Sjaler & tørklæder
Året rundt
Vælg mellem de 12 forskel-
lige designs - én for hver 
måned i året, find favorit-

ten, varier med egne farve- og garnfavoritter, og 
gør hvert eneste sjal og tørklæde til dit helt eget. 
Opskrifterne er enkle, teknikkerne helt basale og 
garnerne blot vejledende.

64.64 WARBURG, LISE
Den strikkende 
madonna
12 essays til 
strikningens geografi
12 essays der belyser em-
ner og genstande inden 
for strikningens historie i 
Europa.

64.64 WEDELAND, 
CARMEN
Hyggeligt 
håndarbejde
Hyggelige strikke-, 
hækle- og syprojekter
Sy-, strikke- og hækleop-
skrifter opdelt efter husets 

forskellige rum med tekst om hygge i rummet. 
Bl.a. med opskrifter på puder, tæpper, bordskå-
nere m.m., samt et afsnit med beklædning såsom 
sokker, trøjer, vanter, sjaler og huer.

64.64 WEST, STEPHEN, F. 
1988
Sjaler
Westknits bestknits
Strikkebog med 13 op-
skrifter på farverige sjaler 
og tørklæder til mænd og 
kvinder.

79.32 DANGER, REBECCA
50 meter sjov
Strik legetøj af garnrester
Opskrifter til mere end 30 
forskellige bamser strikket 
af garnrester. Alle projekter 
kræver omkring 50 meter 
garn.
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79.32 DANGER, REBECCA
Den store bog med 
strikkede monstre
Elskelige små 
gavtyve af garn
Strikkebog med 20 op-
skrifter på små og store 
monster bamser. Med in-
struktion og how-to bille-

der.

79.32 FLODING HANSEN, 
LIS LØVDAHL
Strikkede 
krammedyr
Strikkeopskrifter på 6 par 
af bondegårdens dyr og 6 
par af skovens dyr, samt 
opskrifter på tøj til dyrene.
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