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Bogoo Books er et helt nyt forlag stiftet i 2022. Forlaget etablerede sig i 
februar i rustikke rammer i det gamle shippinghus tæt ved det pulserende 
Aarhus Ø.

Bogoo Books vil udgive hobby- og fagbøger for voksne. I 2022 lægger 
forlaget ud med håndarbejdsbøger rettet mod de mange mennesker i 
Danmark, der elsker at strikke og hækle, sy og brodere. Vi kommer senere til 
at udgive bøger, der retter sig mod andre hobbier – eksempelvis bøger, der 
giver tips og råd til, hvordan man kan blive bedre til at tegne og male.

Den dygtige redaktør på håndarbejdsbøgerne er Mette Grandahl, der har 
læst litteraturhistorie på Aarhus Universitet. Om håndarbejdet siger Mette: 
”Jeg har altid haft passion for håndarbejde og kreativ udfoldelse, og jeg 
kaster mig gladeligt ud i både syning, strik, broderi og hækling – alt, der 
rimer på garn og tekstiler får mine fingre til at krible”. Mette har nu fået en 
ny passion; nemlig at udgive bøger om håndarbejde, der skaber glæde og 
fornøjelse hos håndarbejdsfolket.

Bag forlaget Bogoo Books står grafiker Jonas Skafte og Ulrik T. Skafte. Jonas 
Skafte bor i England og har arbejdet freelance for bl.a. Turbine, Gyldendal og 
Ti Vilde Heste. Ulrik T. Skafte stiftede oprindeligt forlaget Turbine i 2004. Efter 
17 turbulente og vilde år med Turbine valgte han i februar 2022 som et led i 
et generationsskifte at sælge de sidste af sine aktier i sit gamle forlag for at 
give plads til noget nyt, nemlig Bogoo Books. 

Bogoo Books er ikke kun kærlighed til det gode boghåndværk, men det er 
også kærlighed til det at kunne noget med sine hænder, til det at skabe. 
Vores bøger vil sætte fokus på selve håndværket i enhver form, uanset om vi 
taler om boghåndværk, håndarbejde, tegning eller keramik

I redaktionen arbejder vi med et begreb, der hedder lækkerhedsfaktoren. 
Vores bøger skal ikke kun vise, hvordan man udfører et specifikt håndværk. 
Bøgerne skal også i sig selv være et godt stykke håndværk. Vi glæder os til 
at forfølge denne ambition og lægger i dette katalog ud med fire smukke 
håndarbejdsbøger. Men det er kun en begyndelse. Der kommer flere 
spændende bøger om håndarbejde i løbet af året!

God fornøjelse.

Det
gode

håndværk
er i fokus på Bogoo Books



Farverig og inspirerende 
strikkebog! 
Den norske designer Ingunn Birkeland er kendt for at skabe eksklusive kjoler 
til den røde løber, og hendes kreationer er blevet båret af både norske 
kulturpersonligheder og medlemmer af det norske kongehus. Men den 
talentfulde designer formår ikke kun at fremtrylle smukke gallakjoler; nu 
har hun fortolket sine designs ind i en række strikkeopskrifter, så du nu også 
kan iføre dig Birkelands designs. 

I bogen finder du 29 opskrifter til både børn og voksne, og der er opskrifter 
på både jakker, kjoler, sweatre, huer og tørklæder. Udsøgte detaljer, 
tidsopslugende teknikker og et kunstnerisk udtryk er kendetegnende 
for Birkelands stil – i kombination med hendes helt egen farvepalette 
bestående af pasteller og pangfarver. Alle designs er strikket i garn fra 
Rauma Garn, og der er designs i både forskellige typer af uld og sommerlige 
bomuldsvarianter. 

Birkeland gør det enkelt at lege med forskellige farver, mønstre og 
faconer, og til alle opskrifterne kan du vælge mellem flere forskellige 
farvekombinationer. Hele hendes farveunivers er nøje sammensat og 
balancerer mellem mørke og lyse, kolde og varme toner. Udover designs 
med det karakteristiske ternede CITY-mønster i alle regnbuens farver 
finder du også opskrifter på mere enkle, ensfarvede og stribede modeller. 
Sværhedsgraden på opskrifterne varierer, og der findes noget for enhver 
strikker uanset smag, niveau og tålmodighed.
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 ← Ingunn Birkeland strikker 
Billeder fra bogen

Om forfatteren

Ingunn Birkeland er uddannet tøjdesigner 
fra Statens håndverks- og kunstindustriskole 
(nu KHiO). Siden 2005 har hun designet, 
syet og lavet tøj, sko, smykker og tekstilkunst 
under eget navn. Hendes stil og æstetik er 
kendetegnet af en særlig brug af farver og 
detaljerede håndarbejdsteknikker, og flere af 
hendes kjoler er indkøbt af norske museer – 
heriblandt Natjonalmuseet – til deres samlinger 
af norsk mode. Derudover har hun været 
gæstedommer og farveekspert i tv-programmet 
Symesterskabet på NRK.



Strik fra de 
nordiske lande

Tag med på en rejse 
gennem de nordiske lande
Den canadiske strikdesigner Jenny Fennell har med Strik fra de nordiske 
lande skabt en udsøgt samling af strikopskrifter, som alle er inspirerede 
af traditioner fra de nordiske og keltiske regioner. Denne bog indeholder 
20 charmerende og moderne projekter baseret på traditionelle strikket-
eknikker og -stilarter, såsom fair isle-strik, snoningsstrik og kniplingsstrik. 
I bogen finder du opskrifter på både tøj, tilbehør og ting til hjemmet – alt 
sammen skabt i naturlige fibre og holdt i en afdæmpet farvepalette.

I bogen deler Fennell sin inspiration og historien bag hvert enkelt design, og 
sammen med de smukke og stemningsfulde vinterbilleder inviteres du med 
ind i et strikkeunivers, der emmer af hygge. 

Kollektionen inkluderer en række projekter, som er ideelle for nybegynderen 
- eller som gaver, der er hurtige at strikke. Disse inkluderer et ribstrikket 
tørklæde, hue, og vanter i tykt garn, samt et lille bogmærke, som er en god 
introduktion til kniplingsstrik. 

Både opskrifter og diagrammer er lette at følge. Så selv hvis du er ny udi 
at læse diagrammer, bliver du nænsomt guidet gennem hele processen. 
Uanset om du er en relativ ny strikker eller har mange års erfaring med 
strikkepindene, vil du med Jenny Fennells opskrifter og vejledning kunne 
skabe de fineste og tidløse designs, som vil passe ind i hos enhver nordisk 
strikker.
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 ← Strik fra de nordiske lande 
Billeder fra bogen

Om forfatteren

Jenny Fennell er en strikdesigner fra Nova 
Scotia i Canada, men hendes familie har 
rødder i Skotland. Hun står bag brandet Lily 
Lakes Knits (@lilylakesknits på Instagram), 
hvor hun arbejder på at skabe strikdesigns, 
der forbinder nutiden med historien. Hun har 
studeret Fashion Design and Textile Studies, 
samt syning og beklædningskonstruktion. Hun 
bruger sin omfangsrige viden, når hun skaber 
strikkeopskrifter af enhver slags. Fennell er 
inspireret af nordiske folkesagn, keltisk historie 
og traditionelle strikketeknikker fra de nordiske 
lande, og hun skaber designs, der er moderne 
med tydelige referencer til historien.



Skab ekstraordinære tæpper 
med mosaikhækling
Mosaikhækling er en banebrydende hækleteknik, der tillader dig at lave et 
flerfarvet projekt uden at skulle skifte mellem farverne i den samme række. 
I stedet springer du simpelthen masker over på én række og fylder hullerne 
ud med en anden farve et par række senere. Dette resulterer i smukke, 
moderne geometriske mønstre, der ser fantastiske ud på tæpper, puder, 
gulvtæpper, tasker og meget mere.

Mosaikhækling er en hyldest til farver, og forfatteren Esme Crick fra Red 
Sparrow Crochet viser dig her, hvordan du kan skabe forskellige iøjefaldende 
projekter til boligen. Bogen indeholder 12 opskrifter på tæpper og 12 
opskrifter på mindre projekter baseret på de samme mønstre som tæpperne. 
Hun viser dig også, hvordan du ved at udskifte enten garnet eller farverne kan 
skabe helt andre og unikke resultater.

Alle 24 projekter er udførligt beskrevet og har både trin-for-trin-vejledninger 
og diagrammer. Denne moderne hæklebog vil med garanti ændre måden, 
du forstår flerfarvet hækling og give dig muligheden for at udsmykke dit hjem 
med smukke tæpper og tilbehør.
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 ← Mosaikhækling 
Billeder fra bogen

Om forfatteren

Esme Crick er den engelske hækledesigner, 
der står bag brandet Red Sparrow Crochet. 
Hun finder inspiration i naturen omkring hendes 
hjemstavn i Suffolk, England, og hun arbejder 
meget med farver og geometriske mønstre. 
Crick har skrevet hækleopskrifter for flere store 
håndarbejdsmagasiner, og hun har udviklet 
desiWgns for den hollandske garnproducent 
Scheepjes. Mosaikhækling er hendes første bog.



Hækl med
sekskanter

Oplev bedstemorsekskanter 
i et helt nyt lys
Har du brug for en pause fra de klassiske bedstemorfirkanter? Så er Hækl 
med sekskanter lige noget for dig! Dem, der quilter, har længe kendt til 
sekskantens mange muligheder, og nu er det også blevet hæklernes tur. 
Denne forfriskende fortolkning af bedstemorfirkanten viser dig, hvor mange 
muligheder den lille sekskantede figur kan tilbyde dig, og hvordan du kan 
bruge den til at lave mange smukke og sjove projekter – én lille sekskant ad 
gangen.

Den anerkendte hækledesigner Sarah Shrimpton viser dig i Hækl med 
sekskanter, hvordan den lille sekskant kan bruges som udgangspunkt for en 
masse forskellige projekter, og de små, sekskantede motiver kan hækles i alt 
slags garn. Så nu kan du kaste dig over alt fra en fin sommertop, et tykt og 
varmt uldtæppe, en bohemeinspireret taske, et par hyggesokker og meget, 
meget mere.

I denne unikke samling giver Shrimpton dig opskrifterne til 10 hæklede 
sekskanter med forskellige motiver og 20 trin-for-trin-vejledninger til 
projekter, der både er kreative og lette at lave. Opskrifterne er enkle at gå til, 
og teknikkerne til montering er letforståelige, så selv nybegyndere kan være 
med.
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 ← Hækl med sekskanter 
Billeder fra bogen

Om forfatteren

Sarah Shrimpton lærte i 2010 sig selv at 
hækle, og i 2011 begyndte hun at dele sine 
projekter på bloggen Annaboo’s House. Siden 
da er hun blevet en af Storbritanniens mest 
indflydelsesrige hækledesignere med blandt 
andet over 56.000 følgere på Instagram. 
Shrimpton er i dag forfatter til flere hæklebøger, 
og derudover designer hun hækleopskrifter 
for flere store håndarbejdsmagasiner, 
garnproducenter og under eget navn, 
Annaboo’s House.
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