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På pinde & nåle byder på en række skønne opskrifter på sjaler, tørklæder, veste og et par lækre, bløde puder.
Vi har samlet de bedste opskrifter fra vores strikke- og hæklebøger med design af Lene Holme Samsøe, Ilona
Petäjämaa, Stine Hoelgaard Johansen, Inga Walløe Pantzar blandt flere og krydret dem med nye inspirerende
opskrifter. Opskrifterne varierer i sværhed, men mange af dem er lige til at gå til, så du hurtigt kan kreere et
lækkert tørklæde, et blødt sjal eller fine armbånd. Forrest i bogen finder du både en strikke- og hækleskole,
som hjælper dig i gang med pindene og nålene.
Hos Uldma finder du blandt andet opskrifter fra CaMaRose, Knit by Trine P, PetiteKnit og Sandnes Garn.
nøgle. Nøglerne er flerfarvede og på 50 gr og nogle er uden glimmer som består af 70% mohair og 30% silke
med løbelængde på 42m. Str onesize dame. Vi leverer hurtigt til dig. Sashiko broderi med Tine Wessel Jeg
fik delt til krop og ærmer, som aftalt med mig selv, på sweateren til Daniel. Skriv dig op til nyhedsbrevet og
deltag i konkurrencen om et gavekort på 500kr. Her kan du finde de kataloger som vi har i vores forretning
for de forskellige garner. 3 stk 10 cm og 3 stk 8 cm. Vi er en online forretning og showroom placeret i
Randers med speciale i salg af garn, krea- & hobbyartikler på nettet. Skriv dig op til nyhedsbrevet og deltag i
konkurrencen om et gavekort på 500kr.
Vi leverer hurtigt til dig. 50 gr pr. Lækkert tråd sæt fra Gütermann med 8 forskellige farver og med
trickmaker. Strikkefasthed: 1 mønster (12 m) = 13 cm.

Her kan du finde de kataloger som vi har i vores forretning for de forskellige garner. De har hver især både
opskrifter til damer og herre samt til baby og størr Hos Uldma elsker vi garn, nye projekter og spændende
opskrifter og du kan derfor altid finde en masse inspiration og nye ideer her på siden.

