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Sticka varma tröjor, randiga byxor eller en ljuvlig dopklänning. Gläd barn (eller barnbarn) med nya kläder till
dockan och de som är lite större kanske rentav vill sticka själva? Sedan ger de nya kläderna inspiration till
rolig lek i många timmar. Boken innehåller beskrivningar till ett varierat urval dockkläder, med modeller
inspirerade av både dagens klädmode och äldre mönster. Här finns kläder både för baby-dockor och för lite

större dockor (ca 45 cm långa). Det är 30 olika set, och varje set innehåller flera olika plagg som kan
användas var för sig eller tillsammans allt vad en docka kan behöva ute och inne, sommar och vinter.

Antingen du tycker om söta, romantiska klänningar eller tuffa uteplagg, så hittar du idéerna här. Massvis av
tillbehör finns också med: mössor, vantar, sockor och väskor i olika varianter. Alla modeller visas på bild, och
till varje modell finns stickbeskrivning och uppgifter om garnåtgång. Ta fram stickor och garn och sätt igång!

2019okt06 Utforska Monica Björklunds anslagstavla sticka dockkläder på Pinterest. Till mormorshättan
använde jag virknål 25 mm och till koftan sticka nr 3 mm. Milhares de pessoas confiam em nós para criar

adesivos etiquetas ímãs e muito mais.
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Titel Sticka dockkläder. Här finns mönstret om någon är intresserad av att sticka. 1110 C Storlek docka 4345
50 cm. Sticka var del för sig. O Docker está conquistando o mundo porque é uma valiosa plataforma de

código aberto que permite que aplicativos sejam executados sem usar uma máquina virtual real. Stickpodden
avsnitt 54 1 vecka sedan Visa Lisa. Samma varv stickas två muscher efter 4 m musch 5 m musch bubbla 4 m.
Skulle jag sticka om den vilket jag nog gör någongång så kommer jag att lägga till ett par maskor framtill vid
halsen blev det lite tajt. Om du prenumererar på hennes nyhetsbrev får gratis stickbeskrivningar. Målfrid
Gausel. Nordin teckningar Anita Gunnars. Sticker em Vinil impresso em alta resolução. För dig som skulle
vilja pröva på att sticka med Big Mama hittar garnet bland annat på kaki.se Sticka resår med 2 rm och 2 am

till arb mäter 9 cm. Byt till stickor 3 och vit färg samt sticka slätstickning.
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