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Strikk i vei Gerd Auestad Hent PDF Forlaget skriver: I denne boken finner du mer enn 40 forskjellige
oppskrifter, og omtrent en tredjedel av disse er til barn. Alle modellene er laget de siste par årene, og av disse

er 13 helt nye til denne boken. De andre har vært i salg i begrenset omfang, som garnpakker og mønster
gjennom Gerd Auestad sitt eget firma. Den store suksessen har vært traktorgenseren, som nok mange
gjenkjenner. Den er stadig like aktuell, du finner den i begynnelsen av boken. Det er brukt vanlige

strikkefastheter som 23 m/10 cm og 27 m/10 cm som gir deg gode muligheter til å velge ditt favorittgarn.
Gerd Auestad har i det siste tiåret jobbet full tid som strikkedesigner. I de fleste av årene som designer for

SandnesGarn, og senere som frilanser. De siste par årene har hun jobbet i eget firma med det fargerike garnet
Kauni.
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