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Højtlæsning mens du strikker 
(eller laver andet håndarbejde)!? 

 

Brink. Andre: Philida 

Biografisk roman om strikkepigen Philida, der var 
slave hos familien Brink i Sydafrika omkring 1830. 
Hun fik 4 børn med sønnen Frans og blev lovet 
frigivelse. Frans svigter hende og hun tager afsted 
for at søge retfærdighed. Imens er slaveriet på vej 
til ophævelse. 

 

 

Bødker, Cecil: En vrangmaske i vorherres 
strikketøj 

Roman om en drengs opvækst i et arbejdermiljø i 
en provinsby omkring århundredeskiftet. 

 

 

 

Delacourt, Gregoire: Ønskelisten 

Jocelyne Guerbette levet et såkaldt almindeligt liv 
i en mindre fransk provinsby, sammen med 
ægtemanden Jocelyn. Jocelyne har en lille 
sybutik og blogger om syning, men drømmer om 
noget mere. En dag vinder hun 18 millioner Euro i 
Lotto og livet tager en overraskende drejning. 
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Ejrnæs, Anne Marie: Når du strammer garnet 

En ca. 35-årig kvindes sammenbrud og hendes 
søgen efter en meningsfuld tilværelse uden for 
ægteskabet: i et kollektiv i Berlin og i et 
produktionskollektiv på Fyn. 

 

 

 

Holmqvist, Karin Brunk: Kaffe med musik 

I Brantevik har vintermørket sænket sig over den 
lille landsby ved havet i den sydøstlige del af 
Sverige. Tre gamle venner Viola, Inez og Olga 
mødes til en strikkeaften med kaffe og snak. Den 
fjerde veninde Svea er i Stockholm. Inez vinder 
en weekendrejse til et julemarked i Tyskland, og 
de beslutter alle 4 at tage af sted. Et juleeventyr 
er lige hvad nogle ældre kvinder kan bruge. Det er 
med stor nysgerrighed og skepsis, at damerne 
sætter sig i bussen. En ting er sikker, det bliver 
ikke den stille weekendtur de forventer. Deres 
venskab bliver sat på en overraskende prøve. 

 

Jacobs, Kate: Walker & datter 

Georgia Walker ejer en strikkeforretning og 
kæmper for at klare sig som selvstændig og 
singlemor i New York. Forretningen suppleres af 
en strikkeklub, hvor de kvinder, der kommer, har 
deres at slås med. Deres venskaber og liv væves 
ind og ud, mens tragedien truer i horisonten. 
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Marsh, Jean: Modehuset Eliott 

To søstres kamp for at skabe en levevej af deres 
usædvanlige evner for syning og design, da deres 
far pludselig dør og efterlader dem uden midler i 
London efter 1. verdenskrig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et udvalg af måske anderledes 
og inspirerende strikkebøger 

 

Til kaffeslabberas (30.1726) 

Syv ældre kvinder fra strikkeklubben 
Kaffeslabberas på Amager og syv unge 
kunstnere/designere mødes parvis og 
samarbejder om et strikketøj. Samtalerne, der 
foregår under samarbejdet, gengives og skildrer 
strikkeprocessen og kvindernes liv på godt og 
ondt. Med strikkeopskrifter samt fotos af de 
færdige håndarbejder og de ældre kvinders hjem. 
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Det er sjovt at strikke (64.64) 

Om grundteknikkerne i strikning samt anvisninger 
til at strikke tøj og tilbehør såsom huer, 
pandebånd, halstørklæder, ben- og 
håndledsvarmere, nederdele, puder og kæledyr – 
en strikkebog for nybegyndere. 

 

 

 

Fredens, Sys: Strik sammen (64.64) 

Strikkeopskrifter for dem, der har prøvet at strikke 
en hue, et sjal eller et halstørklæde og gerne vil 
gå videre og strikke en større ting. 

 

 

 

 

Grigaff, Anne-Dorthe: Strikkede dyr (64.64) 

Opskrifter på krammedyr såsom bamser, katte, 
harer, hunde kaniner, grise, mus m.fl. 

 

 

 

Hilger, Jette: Strik uden pinde (64.64) 

Introduktion og vejledning til at bruge strikkeringe 
samt opskrifter i tre sværhedsgrader på bl.a. 
nøglesnore, armbånd, huer og tørklæder. Med 
strikkeskole. 
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Håndarbejde i haven (64.64) 

Med inspiration fra haven har Arne og Carlos 
lavet design som kan bruges i haven såsom 
frøposer, tæpper, fugleskræmsel og 
guerillastrikning, hvor man kan pynte alt muligt 
såsom grene og haveredskaber med strik. 
Derudover også grydelapper, bordskånere og 
viskestykker samt dukker. 

 

 

Johansen, Birte: Alle kan strikke (64.64) 

Idéer til brugs- og pynteting der består af 
retstrikkede firkanter, som foldes og syes 
sammen på forskellige måder. Hver model er 
forsynet med materialeoversigt, arbejdsanvisning, 
tegning og farvefotos. 

 

Khegay, Nuriya: Seje huer til små monstre 
(64.64) 

Opskrifter på huer, luffer og sokker i dyrestrik fra 6 
måneder til 3 år. 

 

 

 

 

 

Nordiske masker (64.64) 

Opskrifter på strikkede jakker, tørklæder og hue til 
kvinder. Af Lonne Gissel og Tine Rousing, der 
leverer flere ideer i bind 2 og 3. 
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På pinde og nåle (64.64) 

Strikkede og hæklede favoritter med opskrifter i 
varierende sværhedsgrad på sjaler, tørklæder, 
veste, armbånd og puder. Med strikke- og 
hækleskole. 

 

 

 

Sønderby, Lone Birgitte: Masker på mode 
(64.64) 

Bogen fortæller strikketøjets historie fra 50’ernes 
sirlige husmorstrik over hønsestrikke i de flippede 
70’ere og frem til i dag – ”derfor strikker vi igen”. 

 

 

 

 

Paapinden.dk 

Blog.designstrik.dk 
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Strik med Wilfert (64.64) 

DVD for nybegyndere med gennemgang af 
strikkeprocesserne trin for trin lige fra at slå 
masker op, ret- og vrangstrikning til avanceret 
mønsterstrikning. 

 


