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Så er det tid til at tænke ud af boksen. Der er masser af former og farver på spil, når Heather Lodinsky fatter
hæklenålen!

 

Begiv dig ud i et væld af geometriske, runde og asymmetriske former og ukonventionelle motiver og puds
dine evner af.

 

Hvert afsnit er opdelt efter form og indeholder både hækle- og strikkeopskrifter. Der er 150 forskellige
designs at vælge imellem, så du vil helt sikkert støde på nogle nye favoritter.

 

Når du har stiftet bekendtskab med motiverne, kan du udforske de mange mulige projekter og teknikker - du
kan for eksempel finde smarte måder at kombinere motiverne på, funktionelle ideer, der inkorporerer dit

motiv i et halstørklæde, en taske eller et sjal, praktiske råd til, hvordan du laver dine egne designs og meget
mere!

 

Mulighederne er mange - og selve bogen er det eneste, der er firkantet.
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