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Strik danske stjernetrøjer Vivian Høxbro Hent PDF Forlaget skriver: De fleste har et billede af de danske
folkedragter, men knap så mange kender de striktrøjer, der hørte til. Disse trøjer – der kaldes nattrøjer – var
strikket i smukke reliefmønstre, og stjerner var et særlig yndet motiv. Trøjerne gik af mode sidst i 1800-tallet,

men denne bog tager nu arven op efter et stolt kapitel af dansk strikkehistorie.

Som en nattrøjernes Thor Heyerdahl har Vivian Høxbro kortlagt over firs kvindetrøjer på danske museer
foruden et par i Estland og USA. Fra de gamle trøjer præsenterer hun her en gavebod af 200 forskellige
mønstre. Med dem som inspiration har hun lavet seks nye design på beklædning i moderne farver og snit.

Også fem af de gamle trøjer er strikket op i nutidens mål. Der er opskrifter på alle modeller samt en
grundopskrift, så læseren kan designe sine egne stjernetrøjer.

Har man lyst at prøve originale strikketeknikker som fletgange, krydsmasker og diverse opslagninger, er de
illustreret sammen med en kort strikke- og dragthistorie.

Fakta om forfatteren
Vivian Høxbro er kendt af strikkere både herhjemme og i udlandet, dels for sine bøger, dels som underviser

og foredragsholder om strikning. Fra hendes lange titelliste på dansk og japansk/engelsk må især
”Dominostrik” nævnes.

 

Forlaget skriver: De fleste har et billede af de danske folkedragter,
men knap så mange kender de striktrøjer, der hørte til. Disse trøjer –
der kaldes nattrøjer – var strikket i smukke reliefmønstre, og stjerner
var et særlig yndet motiv. Trøjerne gik af mode sidst i 1800-tallet,
men denne bog tager nu arven op efter et stolt kapitel af dansk

strikkehistorie.

Som en nattrøjernes Thor Heyerdahl har Vivian Høxbro kortlagt over
firs kvindetrøjer på danske museer foruden et par i Estland og USA.

Fra de gamle trøjer præsenterer hun her en gavebod af 200
forskellige mønstre. Med dem som inspiration har hun lavet seks nye

design på beklædning i moderne farver og snit. Også fem af de
gamle trøjer er strikket op i nutidens mål. Der er opskrifter på alle
modeller samt en grundopskrift, så læseren kan designe sine egne

stjernetrøjer.

Har man lyst at prøve originale strikketeknikker som fletgange,
krydsmasker og diverse opslagninger, er de illustreret sammen med

en kort strikke- og dragthistorie.

Fakta om forfatteren
Vivian Høxbro er kendt af strikkere både herhjemme og i udlandet,
dels for sine bøger, dels som underviser og foredragsholder om

strikning. Fra hendes lange titelliste på dansk og japansk/engelsk må



især ”Dominostrik” nævnes.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Strik danske stjernetrøjer&s=dkbooks

