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Udforsk en magisk verden af nuttede aliens, drilagtige monstre og andre mystiske væsener - alle designet til
at holde dine kære smås fødder varme og funky året rundt.

 
 

Følg de lette og overskuelige instruktioner, vælg dine yndlingsfarver, og kast dig ud i en af de 30 opskrifter
på sødt og sjovt fodtøj til de små.

 
 

I bogen finder du udførlige trin for trin-opskrifter samt en række nyttige hækletips. Bogen er inddelt i
sværhedsgrader, så alle kan være med på det niveau, hvor de er. Start for eksempel med den legesyge panda

på niveau 1, og slut af med et par aliensko på niveau 3.

 
 

Babyer og børn vil elske at tonse rundt i disse lækre, hæklede sko, som sprudler af personlighed, sjov og
ballade. Så grib krogen, og vær klar til at fremtrylle sko, som hører en anden verden til.

 

Forlaget skriver:

Udforsk en magisk verden af nuttede aliens, drilagtige monstre og
andre mystiske væsener - alle designet til at holde dine kære smås

fødder varme og funky året rundt.

 
 

Følg de lette og overskuelige instruktioner, vælg dine yndlingsfarver,
og kast dig ud i en af de 30 opskrifter på sødt og sjovt fodtøj til de

små.

 
 

I bogen finder du udførlige trin for trin-opskrifter samt en række
nyttige hækletips. Bogen er inddelt i sværhedsgrader, så alle kan
være med på det niveau, hvor de er. Start for eksempel med den

legesyge panda på niveau 1, og slut af med et par aliensko på niveau
3.



 
 

Babyer og børn vil elske at tonse rundt i disse lækre, hæklede sko,
som sprudler af personlighed, sjov og ballade. Så grib krogen, og
vær klar til at fremtrylle sko, som hører en anden verden til.
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