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Babystrik på pinde 3 indeholder 15-20 opskrifter på babystrik til drenge og piger i størrelse 0 til 2 år. Alle
opskrifter passer til garn med strikkefastheden 27 masker glat = 10 cm i bredden. Blandt opskrifterne er Bella,
Rilletrøje, Morfartrøje, Djævlehue og andre nyklassikere.
13 Den høje rib på ærmerne giver god bevægelsesfrihed trods de moderate ballonærmer med puf på skuldrene.
august 2014 kl. 27. Pinde: Strømpepinde No.
3026 4146 ★★★★★ TrustpilotKunderne elsker os Alpakka fra Sandnes garn er et super lækkert og blødt garn. Fri
fragt over 600,-Hurtig levering1-3 hverdage; Personlig serviceTlf. Der er masser af spændende
strikkeopskrifter til alt lige fra håndledsvarmere til store dejlige uldne sweatere. Gratis strikkeopskrifter,
strikkede babytøfler i retstrik i blødt og lækkert uld, superfin babystrik og bløde bamser, håndarbejde Fragt fra
39 kr. Fri fragt over 600,-Hurtig levering1-3 hverdage; Personlig serviceTlf. eller i økologisk uld eller bomuld.
13 Den høje rib på ærmerne giver god bevægelsesfrihed trods de moderate ballonærmer med puf på skuldrene.
Maskinvaskes på uldprogram ved 30 grader. 12. 3026 4146 ★★★★★ TrustpilotKunderne elsker os Alpakka fra
Sandnes garn er et super lækkert og blødt garn. Pinde: Strømpepinde No. Strik en blød sparkedragt og hue til
de mindste, masser af babystrik, strik i blødt garn til babyer og børn, strikkeopskrift fra Drops, få mange
08/08/2014 · Futterne strikkes i sektioner der til sidst forenes og strikkes sammen under foden. Extra soft
alpaka merino 80 % merino og 20 % alpakka -Løbelængden er 130 m / 50 g. Modeller i maskinvaskbar uld
eller bomuld. august 2014 kl. 3. 0 mm. Jeg har lige strikket en top i engleulden og det har været en
fornøjelse at strikke i.

Forside Til dig som elsker garn, i god kvalitet, til lave priser.

