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Boka lærer deg hvordan du kan lage nunofilt, en type ull som filtes sammen med vevet stoff, men tar også i
bruk andre materialer som nålefiltflor, ulltops og jute. Den har oppskrifter på klær til både barn og voksne, alt
fra kjoler og skjørt, til jakker, sjal, hatter og votter. I tillegg kommer oppskrifter på smykker, pynt og vesker.
Har litteraturliste.
Toving er ingen eksakt vitenskap og mye er skrevet om toving i bøker og på nett. Jeg vil skrive hvordan vi
gjør det for å få det resultatet vi vil ha.
Vi jobber med en oppgradering av nettsiden vår. I mellomtiden kan du kontakte oss på enten telefon 71 22 10
40, eller e-post post@haun.no. Besøk oss på Facebook Lekker og luftig børstet alpakka som gir et eksklusivt
uttrykk. Myk, lett og behagelig å ha på seg. 96% børstet alpakka og 4% nylon(96% brushed alpacca and 4%.
Sandnes Garn.
Kvernelandsvegen 126. Foss-Eikeland. 4323 Sandnes. Klikk her for å se kart. Organisasjonsnummer: 877 050
262. tlf: 51 60 86 00. post@sandnesgarn.no Oversikt over hekleoppskrifter kategorisert etter forskjellige ting
du kan hekle :-) Hekling er virkelig en morsom hobby og mulighetene for hva man kan lage er Her er en

oversikt over strikkeoppskrifter kategorisert etter forskjellige ting du kan strikke. :-) Nye oppskrifter vil
jevnlig legges til på disse listene Tilbyr kunst og kultur, turer og faglige aktiviteter i vidforstand. Kardegarn av
ren ny ull. Finull har størst fargespekter, og gir deilige lette og myke plagg ved flittig bruk. Det er godt å
strikke av og egner seg godt til toving. Røros Lamullgarn Tynt kardegarn som gir utrolig lette, deilige, myke
plagg og det er veldig drøyt.
Egner seg godt til toving og veving.
Tovet lamull til baby er. Mamman min har strikket ullklær til barnebarna. De må selvfølgelig merkes før de
sendes med i bhg. Jeg valgte å sy i en lappe i hvert plagg for å skrive navn på.

