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Katrine Hannibal har i dette hæfte - som er nummer 4 i "Yndlingsstrik"-serien - designet 12 smukke og
klassiske strikkeopskrifter. I hæftet finder du 12 nye opskrifter, alt lige fra sweatre, cardigans, overtøj, hue,

sjal og tørklæder - og ambitionen er, at du vil finde din nye yndling blandt de fine designs.

Hvert enkelt design er designet til at blive brugt igen og igen, et stykke tøj, som du bare flytter ind i, fordi det
er super dejligt og lækkert at have på. Der er som altid tænkt meget over pasform, og Katrine fortsætter med
at lave alle designs i 7 størrelser, fra XS til 3XL. Så både den lille og den store strikker kan have glæder af

alle de skønne designs. Både uerfarne og mere rutinerede strikkere kan finde inspiration i denne fine bog med
smukke og tidløse designs.

Inspirationen til denne bog er hentet i gamle antikke mønsterbøger, nordiske mønstre, smukke
farvesammensætninger, og alt er holdt i et rent, enkel og stilsikkert udtryk.

Alle opskrifter er gengivet med både ord, billeder og illustrationer, så de er nemme at gå til. Ligeledes har alle
opskrifter deres eget hashtag, således at man som strikker, kan finde masser af billeder af andres

strikkeresultater, få inspiration og efterfølgende kan dele sine egne projekter.

Fakta om Katrine Hannibal
Katrine har 17 års erfaring med design af tøj fra tøjbranchen. Hun grundlagde den succesfulde tøjvirksomhed

Rosemunde i år 2000, som hun drev indtil hun solgte den i 2012. Katrine har en brændende passion for
strikkedesign og designer sine egne yndlingsting til glæde for?andre strikkere. Katrine udgav Yndlingsstrik 1,
2 og 3 i 2016. Hendes designs er inspireret af tekstur, former, teknikker og farver som klæder kvinder i alle
aldre og former. Hendes mantra er, at hendes designs skal være klædelige, have en god pasform og kunne

bruges ofte i hverdagen.
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