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måste i bokhyllan. Melissa Leapman, författare till en mängd bästsäljande stick- och virkböcker, bjuder här

på 200 av sina favoritmönster - nog för att sysselsätta dig i åratal!
Flera av mönstren är unika för boken, och andra är sådana Melissa samlat på sig under åratal i branschen.

Virka är en bok för alla, oavsett erfarenhet, och hjälper dig att utveckla din skicklighet.
Boken innehåller ett mönsterbibliotek där du kan läsa mer om olika sorters mönster och hur de fungerar. Du
får förslag på hur man kan använda dem för olika enkla projekt, som filtar, kuddar, mössor och mycket mer.
I bokens andra del finns mönster inordnade efter typ - från spetsar till kabelmönster, färgblock och annat.

Varje mönster har enkla instruktioner med tydliga bilder.
Det finns också mönster som är lika fina på både fram- och baksida - dessa är utmärkta i boken som särskilt

lämpliga för projekt där båda sidorna är synliga, som på filtar och sjalar.
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