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64.6
Feministisk 
kreabog
Mønstre, illustratorer, 
forfattere Louise 
Gram, Sabine Lemire
Kreative idéer med femini-

stiske under- og overtoner, fakta om feminisme 
og fiktive tekster om skam, brud og kønsroller. 
En farverig bog til alle, nok især kvinder, der iden-
tificerer sig som feminister. Projekterne varierer 
i sværhedsgrad.

64.61 JOHANNE 
KOHLMETZ
Lær at sy
Inspirerende sybog, hvor 
genbrug er i højsædet. Her 
er ingen svære mønstre, 
men mere fokus på at bru-
ge det, man har. Til alle, der 
gerne vi have noget mere 

ud af det, der allerede er i klædeskabet - og som 
kan lide at sy.

64.61 TINA BENFELDT 
LEVRING
Tasker
Simple sy-opskrifter 
og inspirerende tips
Sy dine egne lækre tasker, 
etuier og mundbind. Få 
inspiration, tips og tricks 
samt gode lette opskrifter i 

denne sybog, der henvender sig til alle, der elsker 
at sy eller gerne vil i gang med at sy.

64.61 THEA RYTTER
Sy
Lær at sy hverdagstøj 
efter dine egne mål
Overskuelig introduktion til 
syningens verden. Med ud-
gangspunkt i egne krops-
mål og grundig vejledning 

lærer du at tegne mønstre og sy blødt hverdags-
tøj. Til nybegyndere eller dig, der trænger til et 
syprojekt, hvor der ikke er langt fra start til slut.

64.64 ANNE BÅRDSGÅRD
Norske vanter 
fra Selbu 
Strikkebog for feinsch-
meckere! Interessant, in-
spirerende og helt unik bog 
om de smukke, historiske 
Selbu-vanter. Henvender 
sig til strikkeentusiaster og 
dem, der elsker vanter.

64.64 SISSE CHYTRÆUS
Strikketøj til 
børnehaven
Bogen indeholder en hel 
garderobe til de 1-8 årige 
og fælles for modellerne er, 

at de er gode at lege i både inde og ude. Sweatre, 
bluser, t-shirt, gamacher, sokker, huer, vanter og 
en enkelt cardigan.

64.64 PERNILLE CORDES
Strik med lækre 
detaljer
Monteringsfri strik med 
innovative teknikker
Strikkeopskrifter i nordisk 
stil med japanske struktur-
mønstre og masser af de-

taljer og teknikker. Til nysgerrige strikkere, der vil 
ud over stepperne.

64.64 ANNETTE 
DANIELSEN
Bettekun
Strik til udebørn 1-5 år
10 fine strikkeopskrifter på 
varme og praktiske trøjer til 

børn i str. 1-5 år. Et udpluk af Annette Danielsens 
modeller til voksne - nu i miniature. For strikkere 
med nogen erfaring.
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64.64 ANNETTE 
DANIELSEN
Strik så det synger
Kan strik og sang passe 
sammen? Det kan det, og 
det gør det i denne strikke-

bog. Danske sange har været inspiration til op-
skrifterne, der mest er trøjer til kvinder. De fleste 
strikkere - og sangere - kan være med.

64.64 SUSIE HAUMANN
Strik til sommer
Sommerstrikkebog med 
strikkeopskrifter på bluser, 
veste og toppe i forskellige 
mønstre og farver. For let 
øvede strikkere. 

64.64 VIVIAN HØXBRO
Finurlig strik
Skoler og designs med 
striber, tern, tre-firkanter, 
vinkler, trapper, siksak, 
muslinger og cirkler
Strikkebog for erfarne 
strikkere med flere spæn-

dende projekter og en strikkeskole. Her er både 
strik med tern, tre-firkanter, vinkler, trapper og 
meget mere.

64.64
Klompelompes jul
Strik, inspiration, 
mad, pynt, gaver
Klompelompe strikker ju-
len 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.

64.64 ERIKA KNIGHT
Strik - med 
struktur
Tyve mønstre på bl.a. trø-
jer og toppe, tørklæder og 
vanter. Alle opskrifter er 
med strukturer og møn-
stre med udgangspunkt i 

mange forskellige teknikker. Fin inspiration for 
både let øvede og mere garvede strikkere.

64.64 LENE KRÜGER 
Strik en pause
Din guide til mindful strik
Lær at udnytte dit strikke-
tøj til at opnå mindfulness. 
Til alle, der i forvejen kan 
strikke og ønsker at an-
vende denne hobby med 
stressforebyggelse for øje.

64.64 THEA RYTTER
Strikket påskepynt
Hyggelige og overskuelige 
strikkeprojekter, der hylder 
foråret og påsken. Du kan 
både få ryddet ud i garnre-

sterne og træne teknikker samtidig. Til strikkere 
med lidt erfaring - bogens tre sidste projekter 
kan laves helt uden pinde.

64.64 HITOMI SHIDA
Japanske 
strikkemønstre 2
250 elegante mønstre
En samling af 250 origina-
le japanske strikkemønstre 
med hulmønstre, flade-
dækkende og sammensat-
te mønstre. En bog for er-
farne strikkere.
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64.64 MARIANNE ISAGER; 
JENS RAHBEK
Strikkepinde & 
spisepinde
Japansk hverdagsmad & 
håndstrikkede tørklæder 

En kombineret strikke-og kogebog med japansk 
inspiration til alle, der gerne vil strikke, primært 
sjaler og halstørklæder, samt lave japansk mad.

64.64 JULIE 
WEISENBERGER
Cocoknits sweater 
workshop
Monteringsfri strik 
oppefra og ned
Strikkebog med udgangs-
punkt i den særlige cocok-

nits-metode. Til strikkere, der vil udfordres og 
strikke overdele, der er designet på en ny måde.

64.65 LEE SARTORI
Magisk hækling
Den officielle Harry 
Potter-hæklebog
Så er den her! Den officiel-
le og magiske Harry Pot-
ter-hæklebog - en gave til 
alle Harry Potter fans. Bo-

gen henvender sig til fans af troldmandsserien, 
som kan hækle eller de gode bekendte som kan 
trylle en hæklet sag frem.

64.65 GITTE MARIE 
STENDYS
Hæklet anatomi
Hækl et organ! Man kan 
hækle næsten alt, også 
organer. Bogen henvender 
sig til hæklenørder eller 

dem, som på en eller anden måde har en særlig 
relation til et eller flere organer, fx kronisk syge, 
sundhedspersonale eller nyopererede.

64.66 SUSAN BRISCOE
Kogin broderi - 
den ultimative 
grundbog
Projekter og mønstre 
til talt sashiko-broderi
Over 230 traditionel-
le mønstre i japansk ko-

gin-broderi. Projekterne varierer fra simple 
lykønskningskort til store vægstykker, men detal-
jerede vejledninger gør det muligt for selv min-
dre øvede brodøser at være med, nogen erfaring 
med broderi vil dog være en fordel.

64.66 ROSANE PAIVA 
MORTENSEN
Stitchery - i det fri
12 søde broderier med 
stemningsfulde forårsmoti-
ver, der giver rig mulighed 
for at øve sine stingfærdig-
heder. Begyndere kan godt 

være med, men vil man brodere et helt motiv, er 
lidt øvelse en fordel.

64.665 LENE SPEICH, 
BENTE SPEICH
Patchwork til 
dig og mig
Skøn og meget inspireren-
de patchworkbog med alt 
man har brug for at vide 
om materialevalg, syning, 

montering og udstyr. Med gode illustrationer og 
mange flotte mønstre. Til både nybegynderen og 
den erfarne syer.

79.32 JOSEFINE BJØRN 
KNUDSEN
Familien Kanin 
på rejse
Hæklebog, hvor man, når 
man har hæklet familien 
Kanin, kan hækle en masse 
tøj og udstyr, så de er klar 
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til at tage ud og rejse. For dem, der holder af at 
hækle bamser og tilbehør.

79.32 CLAIRE GARLAND
Den forunderlige 
skov
Strikkeopskrifter på 12 
skønne, livagtige dyr
Strik naturen ind i dit hjem 
med denne samling op-
skrifter, der henvender sig 

til øvede strikkere. Bogen indeholder opskrifter 
på 12 forskellige dyr med så naturtro udseende 
som muligt, bl.a. rålam, grævling, fasan, blåmejse 
og slørugle.

79.32 LENA PRINTZ, 
LOUISE FLEMMER
Hækl til sang og leg
Fyld sangkufferten 
med figurer fra 
kendte børnesange

Fine hækleopskrifter til at hækle dine egne figu-
rer baseret på kendte danske børnesange. Bo-
gen kan anvendes af let øvede til øvede hæklere.

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

23 sjove, hæklede figurer, som minder om kend-
te karakterer fra tegnefilm og tv. Opskrifterne er 
detaljerige med tøj, hår og kropsdele, så projek-
terne er til de fingernemme. Nogen hækleerfa-
ring vil være en fordel.

79.32 ERINNA LEE
Amigurumiskatte 2
15 nye hæklede 
dyr du vil elske
Hækleopskrifter på søde 
amigurumidyr - med både 
tøj og personlighed - for-
delt på 3 sværhedsgrader. 

En grundig hækleskole sender nybegyndere 
trygt afsted med en opskrift på niveau 1.

79.32 CARLA MITRANI
Hæklede ikoniske 
kvinder
Hækleopskrifter 
på 15 kvinder, der 
forandrede verden
Hæklebog med opskrifter 
på, hvordan man kan hækle 

små figurer af 15 ikoniske kvinder. For begyndere 
såvel som øvede hæklere.

79.32 OLKA NOVYTSKA
Et hæklet 
kongerige
Hækl 36 små 
eventyrfigurer
Fortryllende hæklebog, 
hvor både begyndere og 
øvede kan finde opskrifter 
på 36 forskellige små ami-
gurumi eventyrfigurer.

79.32 HELLE PETERSEN
Rumps: hæklede 
rumper: baseret på 
en sand histoire
Hæklede karakterer fra bil-
ledbogen "Måsen der ville 
være en røv som sin far". 
Alle figurerne har form af 
numser, og trænede hæk-

lere kan vælge mellem mange skægge person-
ligheder, til pynt eller legetøj.



6

79.32 YAN SCHENKEL
Pica Pau og 
dyrevennerne 2
Mød bien Agathe, der ar-
bejder som tatovør, eller 
Anderson Sæl, der er vild 
med oste! Tyve skønne dyr 

i douce retrofarver fra den argentinske hækle-
designer, der udover sublime designs forklarer 

masker og teknikker så godt, at begyndere også 
kan være med.
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