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Jacquardstrik Louise Klindt Hent PDF Forlaget skriver: Jacquardstrik er navnet på en strikketeknik, hvor man
strikker med mindst to farver. Teknikken kaldes også meget andet som for eksempel flerfarvestrik, norsk strik

eller fair isle. Den er grundlaget for mangfoldige mønstre, men den er ikke helt nem, og det er ikke
ligegyldigt, hvordan man strikker den.

Skønt teknikken er velkendt og udbredt især i Nordeuropa, er den mangelfuldt beskrevet på dansk. Det retter
denne bog op på. Teknikken beskrives grundigt i tekst, tegninger og billeder, desuden byder bogen på enkelte
nedslag i strikningens kulturhistorie. Bogen indeholder også en række opskrifter på modeller i jacquardstrik.

Modellernes sværhedsgrad spænder fra let til meget svær.

Du kan blandt andet læse om
    hvordan teknikken strikkes

    hvad dominanten er for en størrelse
    farvelære og tips til farvesammensætninger

    mønstre, der egner sig til jacquard
    opklip med og uden forudgående syning

    montering

Blandt bogens modeller finder du
    Ternet top

    Stribet cardigan med skiftende dominant
    Nederdel i hønsestrik

    Huer og huerør i små grafiske mønstre
    Blød poncho
    Peruhue

Om forfatteren
Louise Klindt har i mange år arbejdet som underviser i strik, som oversætter og redaktør af bl.a. strikkebøger
og som strikdesigner for ugeblade og garnfirmaer. Hun er også medforfatter til Politikens Store Strikkebog og
Politikens Modeleksikon. Forfatteren betragter strik som et håndværk, hvor man altid kan lære nyt, og som er
i fortsat udvikling. Louise Klindt er uddannet håndarbejdslærer på Håndarbejdets Fremmes Seminarium og

cand.pæd. i tekstile fag.
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