
Strik fra Island
Hent bøger PDF

Hélène Hélène Magnússon

Strik fra Island Hélène Hélène Magnússon Hent PDF Forlaget skriver:

Er du også fascineret af de smukke og rå mønstre i traditionel islandsk
strik, så er Strik fra Island lige noget for dig. Bogen indeholder en rig og varieret kollektion af heirloom-

mønstre til vanter, strømper, tørklæder, hatte, håndledsvarmere, sweatre, uldne såler til skoene og meget mere.

Inspirationen til de kreative mønstre er hentet fra det traditionelle strik, som er at finde på Textile Museum på
Island. Islands kulturarv er rig på traditionelstrik, som skyldes det lækre islandske uld, det hårde klima og

behovet for at skulle klæde sig på for at kunne holde varmen. Disse elementer spiller ind

I forklaringen på, at islandske strikkere gennem tiden har udviklet en uniktradition for strikketeknikker og
stiltyper.

I Strik fra Island deler He´le'ne Magnu´sson 25 af sine yndlingsmønstre med os, hvor hun har kombineret de
traditionelle islandske mønstre med et spændende moderne tvist.
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