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I Yndlingsstrik 2 har Katrine Hannibal inviteret Camilla Vad indenfor, og sammen leger de med at kombinere
strikdesign og broderi. Det er der kommet 13 skønne designs og opskrifter ud af, på alt lige fra sweatre,

cardigans, jakker samt en taske, en hue og et tørklæde. Alle opskrifter er krydret med inspiration til, hvordan
du kan gøre dit strikprojekt endnu mere personligt, ved at "tatovere" det med broderede statements, mønstre

og smukke sting.

Alle opskrifter er gengivet med både ord, billeder og illustrationer, så de er nemme at gå til. Ligeledes har alle
opskrifter deres eget hashtag, således at man som strikker, kan finde masser af billeder af andres

strikkeresultater, få inspiration og efterfølgende kan dele sine egne projekter.

Projektliste

Dip dye cardigan

Lang cardigan med islændermønster

Trøje med bådudskæring

Cardigan med havskum

Trøje med dråber

Halvpatent overtøj

Taske i vævestrik
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