
DOGMEBRODERI (E-BOG)
JYTTE HARBOESGAARD
Forlag: J. H. Broderi
134 sider
Pris: 115 kr.
www.harboesgaard-broderi.dk

Som det fremgår af titlen, er det en
broderibog, så hvorfor anmelde den i
et strikkeblad?
Blandt andet fordi tilgangen til denne
bog er anderledes end de bøger, vi
normalt forbinder med broderibøger
- og man kan jo også brodere på strik.
Hvad er så dogmebroderi? Forfat-

teren betegner dogmebroderi som en
leg med broderi, der kan ende med et
seriøst broderi. Hun skriver endvide-
re, at forskellen på traditionelt broderi
og dogmebroderi er, at ved traditio-
nelt broderi ved man som regel, hvad
man vil brodere, i hvilke materialer og
hvilken teknik der skal anvendes.
Men ved dogmebroderi er det lige

modsat. Man begynder med at ekspe-
rimentere med materialer og teknik,
og det vil så senere vise sig, om ekspe-
rimenterne falder sådan ud, at de kan
anvendes ved en senere lejlighed.
I de indledende interessante afsnit

uddybes ovenstående mere.
Derefter er der 115 fotos af brode-

rier og til sidst en stingterminologi.
Mit ønske er at en lignende bog kunne
udkomme med samme tilgang til strik.
Kirja
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Signest Strikdesign.
42 sider
Pris 129 kr.

Dette er efterfølgeren til Strik til ban-
ditter. Strik til spilopper indeholder
opskrifter til de allermindste O- 24
mdr. Der 11 enkle opskrifter.
Kirja
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MERE STRIK FRA TIDEN
- TIL TIDEN
LENE RANDORFF
www.lillestrik.dk
70 sider
Pris: 180 kr.

Bogen indeholder 10 opskrifter fra
60-, 70-, og 80-erne. Haandarbejdets
Fremmes store billedmateriale fra
den tid har været inspirationen til
modellerne, og det er der kommet 10
fine modeller ud af.
Kirja Kongsbak

KATRINE WOHLLEBE
NIRVANA - SEKS STYKKER
FARVERIG STRIK
38 sider.
Pris: 100 kr.
http://goodlifeknitting.dk

Siderne emmer af glæden ved at
strikke. Man fornemmer tydeligt,

I hvor dejligt de tre veninder har haft
det i sommerhuset, da de legede "en
ad gangen" med farverne. Da Katrine
kom hjem, var hun fast besluttet på,
at hun ville lave en kollektion af strik
omkring hver af de nye farvekombi-
nationer.
Det er der så kommet seks rigtig

fine modeller ud af.
Kirja

BØGER DU SELV KAN LAVE.
ARNE & CARLOS
Forlag Koppelwrite
162 sider
Pris: 349 kr.

Når man står med denne bog i
hånden, ser den anderledes ud end
en bog sædvanligvis gør. Den skal il-
ludere, hvorledes bøger kunne se ud,
hvis man selv lavede dem. Ogallige-
vel - det er ikke sikkert, de bliver så
perfekte, når man selv laver dem. Det
ville da også være ærgerligt.
I første del af bogen får du en

grundig indføring i, hvordan du laver
bogen med trin for trin-billeder.
Anden del af bogen indeholder

mange temaforslag til bøgerne såsom
planlægningsbøger til eget bryllup,
rejsedagbøger og pegebøger. Des-
uden kreative bøger, som f. eks. til
dine strikke- hækle- eller broderipro-
jekter.
Hvis du savner nye garnprojekter

findes der nogle QR-koder.
Kirja
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Strikkepinde og andre håndarbejdsredskaber
iben
Knapper og lukketøj til sjaler og striktrøjer
samt andre ting i horn

Hans Jørn Madsen
Vorupørvej 84, 7700 Thisted
Tlf97937430 /23 246031
benoghom@gmail.com

www.benoghom.blogspot.com
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