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Jorids julestrikk Jorid Linvik Hent PDF Forlaget skriver: Denne boken er spekket med oppskrifter på små og
store prosjekter. Tovede votter og tøfler, luer, grytekluter, nisser, engler, bestikkholdere, kalenderposer,
småting til juletreet - alt i farger og mønstre som hører julen til. Strikk til deg selv eller noen du er glad i.

Strikk en liten vertinnegave i en fei eller bruk de lange førjulskveldene til å lage varmende plagg som vil spre
glede utover vinteren. Og når julen er over - hva med å begynne neste års gaveproduksjon? Du vet hvordan
det er - jula kommer før du får snudd deg, så her er det bare å gå i gang! Julegaver kan utmerket godt strikkes
både vår og sommer. I denne fjerde boken fra Jorid Linvik har forfatteren virkelig fått boltre seg i farger,

mønstre og modeller. Jorid er juleelsker av rang, og nå deler hun av mange års produksjon og design til årets
vakreste høytid.
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