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Sjaler Stephen West Hent PDF Forlaget skriver: Strikkere verden over har allerede forelsket sig i Stephen
Wests lækre designs, og nu findes bogen endelig på dansk.Amerikanske Stephen West er kendt for sine

enestående og smukke sjaler og tørklæder – og desuden måden at præsentere dem på.  
Bogen indeholder 13 af hans mest populære sjaler og tørklæder samt en masse smukke billeder, der gør bogen

til en helt særlig oplevelse, som er svær at sammenligne med andet.
Nyd en anderledes, ung strikkebog med opskrifter på fantastiske sjaler og tørklæder i alle regnbuens farver.
Bogens opskrifter er yderst grundige og detaljerede, så der er alle chancer for at opnå et perfekt resultat.
Den anerkendte strikkedesigner Stephen West er født og opvokset i Tulsa, Oklahoma i USA. Han har de
seneste par år taget strikkeverdenen med storm med sine anderledes og forfriskende design. Han beskriver

selv sin stil som ”munter, farverig, geometrisk og enkel.”
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