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Kofteboken Lene Holme Samsøe Hent PDF Forlaget skriver: Kofteboken er en inspirerende strikkebok med
fargerike og frodige bilder og oppskrifter til over 40 kofter! Alle inspirert av de gamle og tradisjonelle
mønstrene. Noen kofter ligner de originale selv om garnet er nytt, andre er endret til en mer tidsriktig
passform eller fått helt nytt design. Hele tiden har strikkedesigner Lene Holme Samsøe og journalist og

fotograf Liv Sandvik Jakobsen hatt nostalgien og de tradisjonelle mønstrene for øyet! Her kan den erfarne slå
seg løs med mye mønster, flere tråder og påfølgende montering.

Den som ikke har strikket så mye har muligheten til å gå for den enkle ensfargede koften med rundfelling og
mønster kun på bærestykket. Noe for en hver altså. Kofteboken er et arbeidsverktøy man skal ha både glede

og nytte av! Lene Holme Samsø er en anerkendt dansk strikdesigner.
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