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75 hæklede motiver Caitlin Sainio Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog indeholder 75 opskrifter på de
fineste motiver

inspireret af naturen. Enkle former og fantastiske figurer -
alle sammen hæklet af helt tyndt garn. De enkle figurer kan
samles til større projekter, mens de figurative motiver - som
fx blomster, planter, fugle, dyr og hjerter - kan bruges som

applikationer på tøj eller andet.
Bogen indeholder:

Overskuelige instruktioner og diagrammer
Trin for trin- instruktioner til de vigtigste teknikker

Ideer til større projekter til hjemmet, tøj og accessories
Hvad enten du er en ny hækler, der søger nemme opskrifter

at øve sig på, eller en erfaren hækler, der søger nye
udfordringer, vil du finde brugbar inspiration i denne samling

mønstre.
Caitlin Sainio har hæklet hele sit liv og arbejder nu som
freelance hækledesigner. Hun arbejder især med snefnug,
blomster og andre smukke, symmetriske mønstre fra

naturen. Hun er desuden forfatteren bag den populære 100
hæklede snefnug.
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