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En unik, smuk og finurlig samling af hæklemønstre, som vil bringe kreativitet og stil ind i dit hjem.
Inspirationen til de fantastiske designs er hentet fra 8-bitpixels, som med hæklede firkanter vil give dit hjem

et retro look.

 
 

Hvert projekt er præsenteret med enkle instruktioner, der er nemme at følge, og fotos af de færdigt hæklede
mønstre. Alle fotos er glade og farvestråelende, og vil med garanti bringe smilet frem på læben.

 
 

Gennem hele bogen finder du inspiration til nye projekter. Er du nybegynder, kan du også slå op i kapitlet,
som lærer dig den basale teknik, som er nødvendig at kunne for at gennemføre projekterne i bogen.

 
 

Om det er et hæklet sengetæppe med et motiv af en glad sky, en måtte meden ispind eller en pude med et
moustache - intet hjem vil være fuldendt uden denne innovative udgave af hæklemønstre.
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