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Barselsstrik Mette Hvitved Hent PDF Forlaget skriver: I ”Barselsstrik” får du 18 begyndervenlige
strikkeopskrifter, hvor alle kan være med. Opskrifterne er skrevet uden brug af forkortelser og uden alt for
avancerede teknikker, og flere af opskrifterne har desuden billedguides, så det bliver nemmere at forstå

arbejdsgangen i opskrifterne.

Udover opskrifterne indeholder bogen også gode råd til hjemmestrikkede barselsgaver og gode råd til nye
strikkere – samt et afsnit om valg af garn og materialer til opskrifterne.

Alle bogens opskrifter er unisex og kan altså bruges af både drenge og piger. Opskrifterne kommer i str. 0
mdr. – 24 mdr., men flere af dem går helt ned i str. præmatur. Bogen indeholder alt fra cardigans og trøjer til
dragter og små vintersæt. Desuden er der opskrifter på tilbehør som suttesnore og et lækkert tæppe, der har en

lige så smuk bagside som forside.
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