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Tröjor och andra plagg är en bok för den som är intresserad av hantverk och textil kultur. Genom boken får
läsaren tillträde till många museers gömmor där författarna har studerat och fotograferat ylletröjor och andra
textilier. I boken kan man ta del av stickningens och virkningens historia, berättelser om hantverkare och
produkter, användbara mönster till traditionella plagg och uppdaterade modeller med inspiration från gamla

plagg. Boken innehåller ett stort antal fina och belysande bilder.Boken utkom på finska med titeln
”Lankapaitoja ja muita asusteita” år 2016.Om författarna och fotografenMarketta Luutonen är forskare,
filosofie doktor och docent inom hantverkskulturens område. Hon är intresserad av stickningens och

virkningens historia samt människors förhållande till föremål. Korsnäströjorna är speciellt intressanta att
studera enligt henne.Anna-Maija Bäckman är hemslöjdslärare och har fördjupat sig i olika handarbetstekniker

speciellt inom det textila området.

Och ja det är lite motstånd när man ska ta av ett plagg jämfört med en blank KappAhlgalge. Föregående
bilder. Vissa plagg kommer att vara för små andra för stora. Det passar nämligen lika bra en vinterdag under

jackan som att slänga på sig en sommarkväll innan man drar ut och grillar.

Plagg

ISBN13 9789527005521 . Genom boken får läsaren tillträde till många museers gömmor där författarna har
studerat och fotograferat ylletröjor och andra textilier. Jackor för jakt för både dam herr och barn. Jackor för
jakt för både dam herr och barn. Tröjor och andra plagg. Återvunnet tyg Stickat tyg Tyg med åttor Rund
krage Lång ärm Ribbat utförande Plagg som har etiketten Committed har tillverkats med hållbara fibrer

ocheller produktionsprocesser för att minska miljöpåverkan. De första fyra tvättarna av syntetplagg är absolut
värst. Ett plagg som funkar bra vid löpning skidåkning och andra sporter som ett förstärkningsplagg. Här

finns basbeskrivningar på enfärgade och flerfärgsstickade plagg i olika storlekar tröjor koftor vantar mössor.

https://myksigbokre.art/books1?q=Tröjor och andra plagg


MADLADY är en svensk onlinebutik som erbjuder unika kläder och modeaccessoarer online under sina egna
varumärken. National Library of Finland Open Data and Linked Data Service. Extended title Tröjor och andra
plagg Marketta Luutonen AnnaMaija Bäckman Gunnar Bäckman Contributors. I boken kan man ta del av
stickningens och virkningens historia berättelser om hantverkare och produkter användbara mönster till
traditionella plagg. Företaget samlar in svensk ull från olika fårgårdar på Öland och i södra Sverige. Följ

tvättråden för alla dina kläder och kom ihåg att stickade plagg håller passformen bättre om du viker ihop dem
istället för att hänga upp dem på en klädhängare.
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