Hækling
150 hæklede firkanter. Hækl flotte firkanter i smukke
mønstre, farver og garner
Af Sarah Hazell (64.65)

Oldemorfirkanten er tilbage! Måske fordi den klassiske lap på den ene
side giver uendelige variationsmuligheder, på den anden side er lille nok
til at være i en dametaske og let nok til at kunne produceres foran fjernsynet. Få inspiration til de smukke mønstre og farvekombinationer - og ikke
mindst hvad de kan sys sammen til. Begyndere og folk uden oldebørn kan
sagtens være med!

Hækleri. Moderne hækling for kreative sjæle
Af Molla Mills (64.65)

Indretning

Hækl din egen hipsterhat, butterfly eller øl-holder. Eller kast dig ud i en sømandstrøje, en yogamåttebeskytter eller et band-banner. ’Hækleri’ er fuld
af højst anvendelige hækleprojekter i stilrene farver og lækre materialer,
der lige har fået et moderne, urbant twist.

Byg med paller! DIY-møbler og -indretning til hus og have

Luffer og puffer - og andre ting du ku’ hækle

Af Claudia Guther (68.5)

Af Stine Spedsbjerg (64.65)

Byg rustikke, men solide borde, bænke, senge og opbevaringsløsninger af
de allestedsnærværende euro-paller. Nemt, kreativt og ikke mindst billigt!
Når du først har læst denne bog, kan du aldrig igen gå forbi en stabel paller
bag en byggeplads uden at se et væld af sjove projekter for dig!

Homesick DIY. 66 små og store
projekter til indretning af dit hjem
(68.07)

Går du med en gør det selv-mand eller –kvinde i maven, men ved du ikke
lige helt hvordan, så er her bogen for dig! Hvad end du vil have noget pænt
på væggen, opgradere dine opbevaringsløsninger, shine møblerne op – eller simpelthen bygge dem selv - finder du metoder og materialer her. Alt er
lyst, let og slet ikke dyrt.

Kreativ med Ikea
(68.07)

IKEA-møbler er både billige og praktiske – men også lidt kedelige, hvis du
gerne vil skille dig ud. Det sidste er der dog råd for i denne bog, der giver
råd og vejledning til, hvordan du kan skrue, bore, male og snedkerere dine
svenske saml selv-møbler om til sjove unika.

En fin og lidt anderledes hæklebog - perfekt til begynderen der vil tages
ved hånden, men samtidig gerne producere noget, der er pænt nok til at
stå fremme. Er illustreret med forfatterens egne nuttede tegninger.

Syning
Håndquiltning & patchwork
Kreative boligartikler til hele hjemmet
Af Cathrine Staal Axelsen (64.665)

Broderi og batik
Batikbogen. Moderne design med klassisk teknik
(76.41)

Batik har rystet det brune 70’erstøv af sig og fremstår nu smukt og moderne
i denne grundige introduktion til et overset håndværk med rige muligheder
for udfoldelse. Lad dig ikke slå ud af at batikfarvning kræver en vis mængde
grundlæggende udstyr og et gran af kemisk indsigt. ’Batikbogen’ tager dig
ved hånden hele vejen.

Patchwork og quiltning er traditionelle teknikker, der gør det muligt at lave
smukke og helt unikke tæpper, puder og andet blødt til boligen. Samtidig er det en langsom og nær næsten meditativ proces, som kan være
et åndehul i en hektisk hverdag. En smuk bog for både nye og erfarne
patchwork-entusiaster.

Kærlighed ved første sting
Af Tilly Walnes (64.61)

Indeholder mønstre på tøj til stilbevidste kvinder, der ikke har noget imod
et strejf af ’50er-shiqueness. Forklaringerne tager syersken ved hånden
hele vejen igennem processen, og ingen vil gætte, at det færdige resultat
er hjemmegjort!

Smart i en fart. Sy hurtigt og nemt uden mønster
Af Karoline Dahrling Hughes (64.61)

Blackwork. Sortsyning
Af Sonia Lucano (64.66)

Blackwork eller sortsyning er en traditionel teknik, hvor enkle geometriske
mønstre broderes med sort tråd på hvid baggrund med et stramt og stilrent
udtryk til resultat. En smuk og anderledes måde at brodere på der ligger
meget langt fra traditionelle korssting.

Korssting NU. Kunstindustri møder korssting. 20 DIY-værker
- portrætter & opskrifter
Af Tine Wessel (64.67)

De klassiske korssting er moderne igen, og de kan bruges til meget mere
end blomsterranker og hjorte ved skovsøer. Her har 20 kunsthåndværkere
fået lov at omsætte deres ideer til korsstingsdiagrammer, så vi andre kan få
kunst på sofapuderne.

Sashikobroderi. Den ultimative grundbog
Af Susan Briscoe (64.66)

Sashikobroderi er en japansk teknik, der oprindelig blev brugt til at lappe
og forstærke tøj. Teknikken resulterer i nogle organiske men samtidig rolige
mønstre, som det er svært ikke at forelske sig i. Denne bog fortæller dig alt,
hvad du skal vide for at komme i gang.

Hvis du drømmer om at sy din egen garderobe, men bliver helt træt ved
tanken om sirligt aftegnede mønstre og sømme presset med millimeters
nøjagtighed - så er ’Smart i en fart’ lige noget for dig. Her får du metoden til
lynhurtigt at konstruere og sy dine egne modeller med udgangspunkt i den
der undertrøje fra skabet, der bare passer.

Strik
Arne & Carlos’ favoritter
Af Arne Nerjordet og Carlos Zachrison (64.64)

Der er smæk på farver og striber, når de to norske strikkegutter designer
deres mønstre. Her er alt fra kitchede påskekugler over uundværlige Setedalsvamse til meget smukke tæpper i et væld af pangfarver. Arne og Carlos
har en stor fanskare blandt danske strikkere og med god grund!

Egostrik
Af Lene Holme Samsøe (64.64)

Egostrik dækker over det projekt, man strikker til sig selv ind imellem alt
børnetøjet og gavestrikkeriet. Og man skal virkelig unde sig at sætte tid
af til at strikke nogle af modellerne fra Lene Holme Samsøes bog. De er
klassiske i tilsnittet, behagelige i farverne og med diskrete, men eksklusive
detaljer. Den slags tøj man både ifører sig på kontoret og hen over en fin
kjole.

Nørklerier

Strikkede klude. Til dit køkken og badeværelse

Håndtegnede typografier.
En kreativ indføring i kalligrafi, fonte og skriftkunst

Af Helle Benedikte Neigaard (64.64)

Af Abbey Sy (65.34)

Mange er gået over til bomuldsklude i køkkenet for at undgå mikroplast. I
tilgift giver denne trend mulighed for at stresse af med at kreere kludene
med smukke farver og strikkemønstre. Og der er massevis af eksempler
på begge dele i Helle Benedikte Neigaards fine bog. Eneste ulempe er, at
man næsten ikke nænner at vride kludene op bagefter!

I en verden hvor mere og mere kommunikation foregår digitalt, er der alligevel noget særligt over bogstaver skrevet i hånden. ’Håndtegnede typografier’ viser, hvordan du med pen, blæk og papir kan forvandle skrift til
små kunstværker, der kan bruges som gaver, udsmykning i hjemmet eller
til din helt særlige notesbog.

Mandala-sten
Af Natasha Alexander (76.9)

Mandala betyder cirkel på sanskrit og dækker over mønstre, der slynger
sig i komplicerede og alligevel rolige cirkler. Denne bog viser og forklarer,
hvordan du kan male mandalaer på sten i en næsten meditativ proces med
et meget smukt resultat.

Snit og skær.
Skab selv dine skeer, skåle og skærebrætter
Af Max Bainbridge (76.5)

Savner du en kreativ hobby med rod i århundreders håndværkstraditioner
og tråde til vore dages minimalistiske strømninger, er det måske noget for
dig at snitte i træ? ”Snit og skær” giver udførlige anvisninger på, hvordan
du kan skabe blandt andet skeer, spateller og skærebrætter ud af træ. Helt
unikke og samtidig i et tidløst design.

Med de små
Den store pigebog. Sy, tegn, strik, design
Af Sabine Lemire (68.07)

Er du – eller kender du – et barn på 7 – 12 år, er denne bog lige sagen.
Den er nemlig fuld af små og store projekter, man kan kaste sig ud i: At lave
hårpynt, indrette sit værelse, flette en blomsterkrans, sy en nederdel med
meget mere. PS. Drenge KAN godt være med ...

Kreative ferieideer til en sjov sommer
Af Lene Nissen (76.9)

Den danske sommer kan være en omskiftelig omgang. Og heldigvis for det.
Så kan man nemlig samle strandskaller og plukke blomster, når solen skinner – og forvandle sine fund til kreative projekter, når regnen står ned.

Til de små
DIY musthaves til din baby.
Også for dig med 10 tommelfingre!
Af Cecilia Hafezan Abel (64.6)

Babyer kan hurtigt blive lidt af et udstyrsstykke og en økonomisk udskrivning. Men hjælpen er her med vejledninger til, hvordan du kan sy en hel
del af basisudstyret såsom ammepude, babynest og kørepose nemt og
billigt - også uden at være garvet syerske.

Mormors babyklassikere. Strikkeopskrifter 0-2 år
Af Nina Brandi (64.64)

Strikkeopskrifter på godt, anvendeligt, praktisk og rigtigt sødt tøj til småbørn - blandt andet den efterhånden klassiske babyvest. Mangler du den
perfekte barselsgave? Så grib til ’Mormors babyklassikere’ for inspiration
til en blød pakke, du selv har strikket.

Redebygning for begyndere.
50 kreative projekter til dig der venter barn
Af Nicoline Olsen (64.6)

En lille ny i vente kan bringe nørkleren op i selv den mest forhærdede. Se,
hvordan du kan sy, strikke, hækle og brodere til den kommende baby også selv om du er helt nybegynder eller har ti tommelfingre.

Perlemagi - play
Af Pernille Fisker (76.9)

Perlemagi er en videreudvikling af de klassiske rørperler, vi alle kender fra
fritidshjemmet. Her er de dog strøget på en anden måde, så du kan lave
endnu finere mønstre og sejere accessoires. For både erfarne perlepladehajer og begyndere i alle aldre.

Sjov med fingerstrik. 28 flotte og fantasifulde projekter for
børn
Af Vickie Howell (64.65)

Fingerstrik er smart! Kun ved hjælp af dine fingre, teknikkerne fra denne
bog og et nøgle garn eller måske en gammel t-shirt, der er klippet i strimler,
kan du lave seje huer, bløde puder, praktiske måtter eller sjove tøjdyr.

Mest for sjov
Finurlige fisk og herlige havdyr

Hæklede dyretrofæer

Af Tine Lise Roskær (79.32)

Af Vanessa Mooncie (64.65)

Har du ikke plads til et akvarie, eller blev der alligevel ikke råd til den dykkerferie? Fortvivl ej! Med
denne bog ved hånden, kan du strikke og hækle et
helt dybhav fuld af havskildpadder, søstjerner, fisk
og hajer til pynt eller som legetøj.

Kunne du virkelig godt tænke dig sådan en hjorteopsats eller et zebrahoved til at hænge over kaminen, men kender bare ikke lige en jæger med held
i bøssen? Så må du have hæklenål og garn frem
i stedet, og med hjælp fra ”Hæklede dyretrofæer”
producere dine egne naturtro dyrehoveder i næsten naturlig størrelse.

Hækl din egen campingtur
Af Kate Bruning (79.31)

Så er det tid til en campingtur – oven i købet uden
regnvejr, myg og flade luftmadrasser. Med hjælp
fra denne bog kan du hækle det sødeste sæt legetøj med campingtema komplet med telt, sovepose,
kano og picnicsæt.
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