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08.76 TRAPHOLT 
MUSEUM
Grænseløse sting
Et kunstværk vi 
skaber i fælleskab
Præsentation af tekstil-
kunstværket "Grænseløse 
sting" og dets tilblivelse. 

Værket består af broderier udført af 778 borgere 
med fortolkninger af temaet grænser - dels re-
fleksioner over genforeningen, dels over græn-
ser, vi oplever i vores liv i dag.

13.15 KIRKETERP, ANNE
Craft-psykologi
Sundhedsfremmende 
effekter ved håndarbejde 
og håndværk
Spændende præsentation 
af håndarbejdets og hånd-
værkets psykologi, nemlig 
craft-psykologi. For alle 

med interesse for håndarbejde, håndværk og 
trivsel.

64.64
Babystrik fra 
Paelas
Fokus på retrostrik til de 
allermindste. 30 opskrifter 
til piger og drenge i alderen 
0-3 år. Opskrifterne gør 
brug af en række strikke-

teknikker med forskellig sværhedsgrad samt en 
grundig strikkeskole

64.64 BAUER, ANNE
Hønsestrik - en 
kærligheds-
erklæring
Strik mønstre på 
din egen måde
Strikkebog med farverige 
og fantasifulde mønstre. 

Indeholder enkle opskrifter på et antal grundmo-

deller hvor man så komponerer sin egen model 
med mønstre fra bogens mønsterbibliotek.

64.64 DANIELSEN, 
ANNETTE
Indian dream
Sommerstrik til kvinder
Strikkeopskrifter på ni 
sommerbluser til kvinder, 

med inspiration fra det indiske subkontinent, 
hvilket ses i varme farver, tynde garner og luftige 
hul- og strukturmønstre. Til erfarne strikkere.

64.64 DANIELSEN, 
ANNETTE
Yak og Yeti
Strik med inspiration 
fra Bhutan
17 strikkeopskrifter til kvin-

der, fortrinsvis bluser og cardigans, inspireret af 
Bhutan. Opskrifterne er tilpasset et nordisk de-
sign.

64.64 EGER NIELSEN, 
TRINE
Jorden rundt med 
mine strikkepinde: 
New Zealand
Trine har strikket sig vej 
igennem New Zealand, for-
trinsvis på New Zealands 

Sydø. Det er blevet til denne bog med 12 skønne 
strikkede modeller samt stemningsfulde billeder 
og historier fra Trines strikkerejse. De strikkede 
modeller bærer tydeligt præg af hendes passion 
for naturmaterialer og gennemført design. Swe-
atre, huer, halstørklæder og sjaler, alle med ud-
førlige opskrifter og vejledning til garnkøb.
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64.64
Fargefest med 
embraknit (Norsk)
Embraknit - Anne-Grethe 
og Julie, mor og datter - er 
to damer, som sprudler af 
kreativitet og farveglæde. 
Her får du overkommelige 

strikkeprojekter til børn og kvinder - både for ny-
begyndere og mere erfarne strikkere.

64.64 GRAY, TANIS
Magi på pindene
Den officielle Harry 
Potter-strikkebog
28 strikkeopskrifter ba-
seret på Harry Potter-fil-
mene. Indeholder alt fra 
sweatre og accessoires til 

boligtekstiler og strikkede bamser. Med fortæl-
ling og stregtegninger om de magiske væsner, 
genstande eller personer, det strikkede refererer 
til.

64.64 HARTWICH, 
NINETTE
Skørter: smukke 
kjoler og nederdele 
til kvinder i 
str. 32-62

10 strikkeopskrifter på kjoler og nederdele til 
kvinder i alle former og størrelser. For strikkere 
med nogen erfaring.

64.64 HAUMANN, SUSIE
Det bedste: 
børnestrik 2-8 år
Strikkehæfte med strik til 
børn i alderen 2-8 år. Til er-
farne strikkere, der gerne 

vil have ny inspiration til børnestrik.

64.64 HAUMANN, SUSIE
Det fineste: 
babystrik 0-18 mdr
Her finder du alt, hvad baby 
har brug for til den strikke-
de garderobe. Et smukt 
babytæppe, bukser, trøjer, 

veste, huer, vanter, sokker og savlesmæk. Alt er 
strikket i tynde garnkvaliteter, der gør det fint 
og let. Modellerne er enkle med lækre detaljer. 
Hæftet indeholder 15 opskrifter str 0 - 18 mdr.

64.64 HAUMANN, SUSIE 
Strik hver dag
Strikkehæfte med otte 
opskrifter på sweatere og 
cardiganer til kvinder.

64.64
Inspirerende 
norske 
strikkemønstre
Strikkemønstrene tager 
udgangspunkt i klassikeren 
"Norske strikkemønstre" 

fra 1929. Mønstrene er blevet tilpasset og er for 
hele familien: trøjer, huer, vanter, sokker m.m.

64.64
Instastrikk: 40 
oppskrifter til hele 
familien (Norsk)
Opskrifter på handsker, 
sjal, sokker.

64.64
Klassikere fra 
Sandnes Garn
Nyfortolkning af 14 
klassiske designs
Fem norske strikdesignere 
har fået til opgave at nyfor-
tolke klassiske modeller fra 

den norske garnproducent Sandnes Garn. Her er 
opskrifter på trøjer, sweatre, huer, et sjal og en kjole.
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64.64
Klompelompe: 
strikkefest
Sjette bind i det populære 
Klompelompe-univers er 
en hyldest til både erfarne 
og uerfarne strikkere. Bo-
gen er opdelt i 6 temaer 

med opskrifter på trøjer, huer, tæpper med mere, 
i et indbydende nordisk layout

64.64 LARSEN, DITTE
Anna Ancher 
på pindene: 
malerisk strik
Strikkebog inspireret af 
Anna Anchers malerier. 12 
strikkeopskrifter på bl.a. 
tørklæder, sjaler, bluser og 
puder.

64.64 MYKLEBUST, 
INGUNN
#Bystrik
Strikkeopskrifter der for-
ener det urbane med det 
traditionelle norske. Her 
får også uerfarne strikkere 
en chance for et vellykket 

første projekt. Der er opskrifter til hele familien 
- inklusiv hunden.

64.64 NEUMANN, LINKA
Vildmarkssweatre
Varme sweatre til 
friluftsfolk & eventyrere
Farverige tykke trøjer til 
friluftsfolk. Er du en mid-
delgod strikker, der er til 

vandring, klatring og hunde, er dette strikkebo-
gen til dig.

64.64 OZOLINA, LEVA
Vanter fra Letland
50 strikkeopskrifter på nyfortolkninger af tradio-
nelle lettiske vanter.

64.64 PARRY-JONES, 
MARIA
Strikkerens 
mønsterhåndbog
Mere end 250 moderne og 
traditionelle mønstre - fra 
enkle i ret og vrang til mere 
komplicerede gobelinmøn-

stre. Hvert enkelt mønster er forklaret med in-
struktion, foto og diagram. For begyndere såvel 
som øvede.

64.64 RANDORFF, LENE
Flid, fedt og snyd: 
strikkehåndbogen
117 strikketeknikker vist 
med både tekst, billeder og 
et videolink.

64.64 RANDORFF, LENE
Strik en hæl og 
strik en tå
Grundbog i at strikke 
strømper, hvor du får flere 
forskellige måder at strikke 

strømper på. Bogen kan bruges til både nybegyn-
dere og erfarne strikkere.

64.64
R:E:D: - rescue 
endangered by 
design (Engelsk)
Forfattere Polly Cevallos, 
Dorte Rørmann, Lisa Ren-
ner. Bogen indledes med 

en række beskrivelser af truede dyrearter hver 
fulgt af en præsentation af et strikkedesign, der 
er inspireret af det pågældende dyr. Sidst i bogen 
er selve strikkeopskrifterne. Bilag på dansk.
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64.64 RICHTER, TOVE
Strikkesaga
40 forskellige bud på den 
klassiske, islandske sweater 
med rundt bærestykke, kal-
det lopapeysa. Modellerne 
er unisex og til både børn 
og voksne.

64.64 RYTTER, THEA
Strikket julepynt
Strikket julepynt til alle strikkere, der gerne vil 
lave nyt til julekassen.

64.64
Shetlandic knitting (Engelsk)
Opskrifter på forskelligt tøj med shetlandsk uld.

64.64
Spis & strik: 
lunt strik & 
lystige retter
Fra Isager & 
Camillos køkken

Marianne Isager; Jørgen Smidstrup; Camillos 
Køkken. Strikke- og spisebog inspireret af det 
kreative miljø omkring Tversted. Indeholder 
strikke- og madopskrifter, som er bygget op 
omkring en frugt eller en grøntsag. Med opskrif-
ter på trøjer, et tørklæde, klude, pizzaer, salater, 
snacks, fisk og muslinger, kager og drinks.

64.64 SØLVSTEN, 
BIRGITTE
1-2-3 bæredygtig
Er du også træt af at købe 
plastikposer til indkøb? Så 
er denne strikkebog lige 
noget for dig; her er der 
masser af opskrifter på fx 
bæredygtige bære- og op-

bevarings net. For alle der kan lide at strikke.

64.64 TRETTEVIK, IDA 
WIRAK
Witre Design: 
en strikkers år
Strikkeopskrifter i holdba-
re materialer og moderne, 
klassisk design. Opskrifter 
på hverdagstøj til de fire 

årstider, f.eks hue, nederdel og sommertop. Der 
er enkelte modeller til herrer og børn i str: 1-12 år, 
resten er til kvinder, str. XS-XL. For strikkere med 
nogen erfaring.

64.65
3D firkanter
100 hækleopskrifter på 
firkanter med 3D-effekt
Forfattere Caitie Moore, 
Sharna Moore, Celine Se-
maan. 100 hækleopskrif-
ter på bedstemorfirkanter 

med 3D effekt. Opskrifterne er inddelt under ho-
vedemner, der hentyder til 3D figuren på firkan-
ten. Eksempelvis frugt og grønt, sommerferie, 
små dyr og blomster. Med flere projekter, hvor 
firkanterne sættes sammen til tæpper, tasker og 
babylegetøj.

64.65 GLARBO, JULIE 
RISOM
Hæklede tasker
Opskrifter på forskelli-
ge slags hæklede tasker. 
Cluthes, net, shoppere og 

kantede skuldertasker. Både til begyndere og de 
mere øvede.

64.65
Hæklet nordisk 
påskepynt
Forfattere Heidi B. Johan-
nesen, Pia H. H. Johanne-
sen. Opskrifter på hæklet 
påskepynt med afsæt i det 
moderne nordiske udtryk, 
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kombineret med de traditionelle og klassiske 
elementer.

64.65 JUUL, JANNE
Hækl en Möbius
Opskrifter på sjaler, pan-
debånd og halsedisser, der 
alle er hæklet som et Mö-
biusbånd, der er en snoet 
cirkelform, som består af 
én flade og én kant.

64.65 MATTHIES, JONAS
Vild med hæklede 
bogmærker - til 
alle bogorme: af 
Supergurumi
Opskrifter på 17 forskellige 
amigurumi-figurer man kan 

hækle som bogmærker. Opskrifter i tre svær-
hedsgrader. Med trin-for-trin guide med fotos til 
hvordan man hækler bogmærket. Desuden afsnit 
med vejledning og grundteknikker.

64.65 VARNAM, EMMA
Bedstemorfirkan-
ter til hjemmet
20 retro-inspirerede 
hækleprojekter
Om hvordan man ved hjælp 
af f.eks. garnrester kan 

hækle boligtekstiler i bedstemorfirkanter i vinta-
gestil. 20 hækleopskrifter på alt lige fra tæpper, 
puder og ting til badeværelset. For nybegyndere 
såvel som øvede.

64.66 BOLSTAD, 
WARUNEE
Moderne broderi: 
på strik og tøj
Skab en unik stil med enkle 
strikkeopskrifter kombine-
ret med broderede blom-

stermønstre. Enkle strikkeopskrifter på trøjer, 
cardiganer og tilbehør med 15 broderimønstre 
for både nybegyndere og mere erfarne.

64.66 ANDERSEN, 
BETTINA
Broderi: sting for 
sting for sting
Håndarbejdsbog for brod-

øser. Inspiration med udgangspunkt i de forskel-
lige stingtyper. Man kan bruge sine egne idéer ud 
fra motiverne i bogen. For både nybegyndere og 
erfarne udi broderikunsten.

64.66 BRISCOE, SUSAN
Sashiko broderi
Den ultimative grundbog
Grundbog i den japanske 
broderiteknik sashiko med 
over 100 forskellige sting, 
mønstre og vejledninger.

64.66 LERCHE 
JOHANSEN, LOUISE
Broderi - for 
kreative brodøser
Hver af de 16 projekt star-
ter med en oversigt over 
de sting og materialer, man 
skal bruge, dernæst en be-

skrivelse af projektet og til sidst skabeloner. Der 
afsluttes med stingforklaring.

64.66 LERCHE 
JOHANSEN, LOUISE
Broderi med 
juledrys
Inspiration til hjemmelave-
de gaveideer og julepynt 
som kan laves i et utal af 
farver, mønstre og kombi-
nationer.
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79.32 ABBONDIO, SARAH
Hæklede minidyr 
til lands
Hækleopskrifter på 26 små 
landdyr i amigurumi-stil, 
som kan bruges til f.eks. 
barnevognskæde, bidele-
getøj eller nøglering.

79.32 BRADLEY, MELISSA
Kawaii hækling
40 opskrifter på 
bedårende amigurumi
Hækleopskrifter på 40 
figurer der forestiller for-
skellige frugter, is, pølse, 

milkshake, sodavand m.m. De broderede ansig-
ter på alle projekterne gør dem ekstra "kawaii" 
(nuttet). Kan bruges i legetøjskøkkenet eller 
madboden.

79.32 CROWTHER, 
LOUISE
Strikkede 
dyrevenner
Strikkeopskrifter på 13 
strikkede dyr og tilbehør 
som trøjer, kjoler, bukser, 
tasker og sko. Med vej-

ledning i montering og strikketeknik. For øvede 
strikkere.

79.32 KEEN, SARAH
Strik en bondegård 
med heste, grise, 
køer og får
Strikkeopskrifter på 10 
forskellige bondegårdsdyr 
fx. køer, heste og ænder. 

Herudover er der opskrifter på fx fugleskræmsel, 
forskellig dyremad som salat og gulerødder og 
også en opskrift på selve bondegården.

79.32 KIRSCHBAUM, 
SOPHIE
Hæklede venner 
for altid
Tegneseriefigurer, 
filmfavoritter og andre 
velkendte figurer, 
du kan hækle

Mød kendte figurer fra film og tv i denne iøjnefal-
dende bog, der har opskrifter til øvede hæklere. 
Alle børn elsker Minions og Gurli Gris - her er op-
skrifter på figurer, der ligner dem umiskendeligt.

79.32 LEE, ERINNA
Amigurumiskatte
15 hæklede dyr du vil elske
Opskrifter på 15 små ami-
gurumidyr og deres tilbe-
hør. Med afsnit om ma-
terialer, en oversigt over 

tilbehør til dyrene samt en lille hækleskole, som 
viser de anvendte masketyper.
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