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Original strikkebog med opskrifter på 10 perfekte fyre. Er du mest til rock’n’ roll-stjerner, computernørder
eller mænd i uniform? I denne vidunderlige og originale strikkebog får du opskriften på 10 perfekte fyre, og
du kan forme dem, lige som du vil! Følg de lette og overskuelige trin for trin-instruktioner, vælg dine
yndlingsfarver og mønstre, og design din egen kæreste.
Skal han have jeans eller shorts, frakke eller sweater, afrohår eller hestehale? Skal han være læge, superhelt
eller følsom kunstnertype? Bogen har opskrifter på det hele. Du får ogs. en grundig introduktion til de basale
strikketeknikker, en række nyttige sytips og selvfølgelig skabeloner til de forskellige drengedukkers tøj og
udstyr. Der følger flotte og underholdende fotos af de strikkede drenge i hver deres sjove kulisse med til alle
opskrifter, hvilket gør Strik din egen kæreste til en strikkebog ud over det sædvanlige. Hvorfor vente på den
perfekte fyr, når du kan strikke ham selv?
Skift til pind 6.
Kort sagt, så forsvandt jeg. Bogholder på kæmnerkontoret i Narssaq. Så får du en e-mail, når der er nye
artikler på forsiden.
000 bøger. Som de fleste ved har jeg de seneste mange måneder ikke været den aktive blogger, som jeg altid
har været. Mads Nørgaard – sin egen herre med udtryk. Bogholder på kæmnerkontoret i Narssaq. Mads
Nørgaard – sin egen herre med udtryk. Konkurrencen på modescenen bliver større, jo flere mærker der popper

op, og de nyeste designere er også mere modige. 10 kuverter. We also use cookies to remember your settings
and gather web statistics. Hej Ingrid. Jeg har været meget on. I januar 1962 rejste jeg til Grønland, 22 år
gammel, alene og uden at kende et menneske der. (Du kan til enhver tid afmelde dig igen).

