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Kluter Bitta Mikkelborg Hent PDF Forlaget skriver: Strikkede kluter har lenge vært en trend, og her kommer
den første boka om kluter. Kluter har en enkel form, som kan strikkes med mønstre og farger i et utall

variasjoner. Praktiske formål og estetisk sans kan lett forenes. Hjemmegjorte kluter er nyttige men også en
perfekt gave.

Velg blant originale og morsomme mønsterkombinasjoner og lag kluter til ulike bruksområder: til kjøkken og
bad, til småbarn, ungdom og voksne. Og til mye annet. Forfatteren viser hvordan du kan strikke tynne og

solide, myke og røffe, små og større kluter. Her spiller garntype en stor rolle. Kluter - eller lapper - kan dertil
kombineres og bli til lappetepper. Boka har klare mønstre som det er enkelt å følge. Alle de 52 oppskriftene
er kvalitetssikret av ivrige teststikkere. Facebookforumet »Bittamis design for strikkelystne« har over 20 000

ivrige medlemmer. Ellen Lande Gossners vakre fotografier illustrerer oppskriftene i boka.
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