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Superlet og flot børnestrik uden mystiske koder, forkortelser eller andre indforståede selvfølgeligheder. Thea
Rytters mission er, at strik skal være for alle dem, der har lyst, og det skal komplicerede opskrifter ikke

spænde ben for det.

Har du aldrig strikket efter opskrift før, kan du starte her. Er du allerede en øvet strikker, er der også noget at
hente; der er mindre montering, mere leg og meget mere fristrik. Det handler om at være modig, lidt mere

rock’n’roll og ikke så fastlåst i ’sådan plejer man at gøre’. Strik behøver ikke at være svært for at være rigtigt
– det skal først og fremmest være enkelt, smukt og anvendeligt.

Der er i alt 15 opskrifter på børnetøj, hvoraf alle kan gradueres op og ned i størrelse 1-10 år og med
variationer, så der er til alle sværhedsgrader. Derudover kan du dykke ned i en række teknikker og tricks, der
gør strikkelivet lettere. Bogens præmis er et minimum af montering og præcisionsstrik, og derfor kan alle

opskrifter strikkes på rundpind og i ét stykke.
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