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samling hekleoppskrifter hvor en gammel og tradisjonell teknikk brukes på en ny og moderne måte. De

heklede figurene kalles amigurumi, og teknikken er opprinnelig en kunstform fra Japan. Nå er den populær
som aldri før her i Norden. Boken inneholder enkle oppskrifter på fargeglade og morsomme figurer som barna
vil elske. Gjør barnerommet sprekt med vimpler, tøffe puter, kurver, kosedyr og andre herlige figurer. Kan du
ikke hekle fra før, så kan du lære det nå. Boken inneholder både hekleskole med trinn-for-trinn-forklaringer
og linker til instruksjonsvideoer som viser deg grundig alt du trenger å kunne. Hvis du er på utkikk etter en
gave til den kreative og skaperlystne, eller selv kjenner at du har lyst til å lære å hekle - da har du funnet den

rette boken.

 

Forlaget skriver: Hekling til barnerommet er en samling
hekleoppskrifter hvor en gammel og tradisjonell teknikk brukes på
en ny og moderne måte. De heklede figurene kalles amigurumi, og
teknikken er opprinnelig en kunstform fra Japan. Nå er den populær
som aldri før her i Norden. Boken inneholder enkle oppskrifter på

fargeglade og morsomme figurer som barna vil elske. Gjør
barnerommet sprekt med vimpler, tøffe puter, kurver, kosedyr og
andre herlige figurer. Kan du ikke hekle fra før, så kan du lære det

nå. Boken inneholder både hekleskole med trinn-for-trinn-
forklaringer og linker til instruksjonsvideoer som viser deg grundig
alt du trenger å kunne. Hvis du er på utkikk etter en gave til den

kreative og skaperlystne, eller selv kjenner at du har lyst til å lære å
hekle - da har du funnet den rette boken.
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