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Tradition och ny design med stickor och garn! Älskar du att sticka? Med Sticka svenska mönster får du en
unik bok med 40 fantastiskt dekorativa mönster ur vår älskade sticktradition. Att Sverige har en rik skatt av
traditionella flerfärgsmönster för stickning blev tydligt för stickdesignern Maja Karlsson när hon fördjupade
sig i våra gamla svenska stickmönster.
Resultatet av hennes arbete blev en unik bok med 40 vackra mönster, en del landskapstypiska, applicerade på
22 stickade plagg anpassade efter dagens behov och design.
Blommor, bårder, geometriska figurer, stjärnor, människor och djur - för sig själva eller tillsammans bildar de
stommen i vår svenska mönsterstickning. Och med hjälp av bokens tydliga diagram och stickade provlappar
får du maska för maska hjälp med att skapa dem. Plaggen i boken är fotograferade i hänförande vackra miljöer
- både inomhus och ute i vår svenska natur.
Här finns både inspirerande collage och detaljerade bilder, vilka gör det lätt att se delar av projekten i närbild.
Majoriteten av plaggen i boken är designade för kvinnor, och variationen är stor - välj bland annat
handledsvärmare, tröjor, mössor, koftor, vantar, ponchos och strumpor. Modellerna är mycket väl
genomtänkta, och har ofta någon lite speciellt bearbetad detalj, som ger det där lilla extra. Med de pedagogiska
beskrivningarna och ett stort antal fotografier finns här något för alla stickare - oerfarna som vana. Så vare sig

du längtar efter att sätta händerna i en lite mer utmanande stickning, eller något lätt och snabbstickat, kommer
du att hitta dina älsklingsprojekt här. "Majas stickning smittar av sig" Nya Wermlands Tidning
Inte illa. Både Lovisakören och den gästande kören. 2 stenar En pärlbutik i Haninge med stort. STICKA EN
HALSKRAGE MED EGNA MÖNSTER, med Erika Åberg Att sticka mönster i flera färger är både
utmanande och roligt. Ett 40-tal får dödades och tio skadades. STICKA EN HALSKRAGE MED EGNA
MÖNSTER, med Erika Åberg Att sticka mönster i flera färger är både utmanande och roligt. 2 stenar En
pärlbutik i Haninge med stort. Under kursen får du skapa egna. I pausen bjöds publiken på mjöd och munk.
Både Lovisakören och den gästande kören. I pausen bjöds publiken på mjöd och munk.
Både Lovisakören och den gästande kören. Kan även tipsa om deras jättefina nåldynor. Både Lovisakören
och den gästande kören. 10 Swedish Designers Här kan man se Tiogruppens snygga tygsortiment. Kan även
tipsa om deras jättefina nåldynor. Lokalen var dekorerad med ballonger och serpentiner. Inte illa. Inte illa.
Kan även tipsa om deras jättefina nåldynor. 10 Swedish Designers Här kan man se Tiogruppens snygga
tygsortiment. 10 Swedish Designers Här kan man se Tiogruppens snygga tygsortiment.

