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Emilie Tholstrup er startet som ny håndarbejdsfaglig 
redaktør ved Bogoo Books.

Hendes første opgave har været at redigere oversættelsen 
af den norske titel ‘Ingunn Birkeland strikker’, så den bliver 
klar til udgivelse i september. Derudover er Emilie Tholstrup i 
fuld gang med scoute gode udenlandske håndarbejdsbøger 
fra primært Norge, Sverige og England, der kan oversættes 
og udgives på dansk. Glæd jer. Der er en masse godt på vej. 
Titler, der er nøje udvalgt og kurateret af Emilie Tholstrup til 

glæde og fornøjelse for det danske håndarbejdsfolk.

Emilie er hen over sensommeren fødselshjælper på Bogoos 
første danskproducerede strikkebog med opskrifter på 
babystrik. Opskrifterne er skabt af Lotte Rahbek, der er 

kvinden bag designernavnet Apple of My Eye.

Emilie Tholstrup er uddannet Cand. Mag. i lingvistik ved 
Aarhus Universitet. Hun var i forbindelse med sit studie 
i praktik som redaktør hos forlaget Turbine og har siden 
da arbejdet som både redaktør, oversætter og forfatter 
for en række forskellige forlag. Hun står endvidere bag 

strikkepodcasten ‘Fuld af Uld’!

Fotograf: Sibel Rønstrup

Emilie 
Tholstrup



Kærligt strik til små øjesten
“Du er min øjesten” er en ny dansk strikkebog af den danske strikdesigner 
Lotte Rahbek. Bogen indeholder opskrifter til børn i alderen 0-2 år.

Lotte Rahbek har siden 2020 stået bag Apple of My Eye, hvor hun designer 
skønne strikkeopskrifter til babyer og børn med en ren, nordisk æstetik 
tilsat fine detaljer. Som strikdesigner finder hun inspiration i særligt de 
farver, der præger naturen ude ved havet. Ideer til mønstre henter hun ofte 
i strandbredden – i sand, sten og i de smukke polerede stykker af vraggods, 
der er drevet i land.

“Det at strikke er et håndværk – det er unikt, og det tager tid. Selvom man 
følger en strikkeopskrift, er resultatet stadig helt unikt, da vi alle har vores 
egen strikkestil. Derfor får resultatet altid et personligt udtryk. Man kan ikke 
få en mere personlig gave end hjemmestrik. Og man strikker ofte til nogen, 
man har kær, eksempelvis sine små øjesten,” fortæller Lotte Rahbek, der selv 
holder meget af Peter Malbergs gamle klassiker “Du er min øjesten”, indspillet 
til filmen “Flintesønnerne” i 1956.

Opskrifterne i bogen er strikket med garn fra Krea Deluxe, Sandnes, Filcolana 
og Håndarbejdsklubbens økologiske merinogarn.

SIDEANTAL 188

FORMAT 210 X 260 MM

INDBINDNING HARDCOVER

VEJL. UDSALGSPRIS 299,95

FORFATTER LOTTE RAHBEK

UDGIVELSESDATO NOVEMBER 2022

VAREGRUPPE 732 (HÅNDARBEJDE)

ISBN 978-87-94321-28-0

Du er min øjesten

BogooLotte Rahbek

Du er min 
   ØJESTEN

Strik til de mindste





 ← Du er min øjesten 
Billeder fra bogen

Om forfatteren

Lotte Rahbek er uddannet Cand. Scient. 
i datalogi og informationspsykologi fra 
Københavns Universitet. Hun har i mange år 
arbejdet i IT-branchen og derudover boet og 
arbejdet i USA. I 2017 startede hun med at 
designe strik til børn i familien, og siden 2020 
har hun strikket under navnet Apple of My Eye. 
Lotte Rahbek har gennemgået en række kurser 
i strikketeknik og strikdesign ved Københavns 
Professionshøjskole. Hendes stil er enkel og er 
kendetegnet ved enkle detaljer og farver, der 
tilsammen er unikke. 

Lotte Rahbek præsenteres i efteråret ved 
en række workshops rundt om i landet og med 
artikler i bl.a. Alt om Håndarbejde og i Jysk 
Fynske Medier.



WIOLA: Strik og brug Unik stil med charmerende 
og overraskende detaljer
Den anerkendte norske strikdesigner Kristin Wiola Ødegård udkommer 
nu for første gang på dansk med bogen WIOLA: Strik og brug. ”Strik og 
brug” er en gave for dig, som elsker at strikke. Der er opskrifter for både 
nybegynderen og den erfarne strikker. Her får du mulighed for at strikke 
flotte trøjer i flerfarvestrik eller med spændende strukturmønstre. Kort  
sagt er det striktøj, der glæder øjnene og varmer kroppen hele året.

Bogen indeholder over 30 modeller til voksne, og der er opskrifter på 
bl.a. store dejlige trøjer, varme jakker og bløde veste. Ligger du inde med 
garnrester, finder du også opskrifter på sjaler, huer og smarte fingerløse 
vanter.

Kristin Wiola Ødegårds stil er unik, og som ingen andre kombinerer hun farver 
med charmerende og overraskende detaljer.

Opskrifterne i bogen er strikket med garn fra bl.a. Filcolana, Rauma, DROPS 
og Sandnes. 
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 ← WIOLA: Strik og brug 
Billeder fra bogen

Om forfatteren

Kristin Wiola Ødegaard er en selvlært norsk 
designer. Hun arbejder for Thorven Garn i Oslo 
og har i flere år leveret designs til forskellige 
norske garnproducenter og magasiner.



Giv dit tøj nyt liv inspireret  
af årstiderne
Norske Warunee Bolstad, der står bag @plystreknitwear med over 100.000 
følgere, brænder for håndarbejde, og hendes absolutte passion er broderi. 
Nu har hun skrevet bogen "Et år med broderi", med motiver inspireret af de 
forskellige årstider.

Broderi er blevet moderne, og Bolstad vil med bogen inspirere alle til at finde 
den skaberglæde, som broderi kan give. Det gøres via motiver og mønstre 
inspireret af vores fire årstider, hvor hver årstid bærer forskellige stemninger 
med sig. Forfatteren tager dig gennem årstiderne, hvor du finder inspiration 
fra naturens egne motiver, farver og former. Lad dig også inspirere af de 
smukke og fantastiske mønstre til både børn og voksne.

I bogen lærer du, hvordan du enkelt og med en simpel teknik, kan brodere og 
skabe unikke motiver på alt fra striktrøjer, jeans, kjoler, tasker, huer og andet 
tilbehør. Opskrifterne er enkle at gå til, og du kan hurtigt trylle dit helt eget 
broderi frem med dit eget snit.

Når du reparerer dit eget tøj med broderi, forlænger du tøjets levetid og 
bidrager dermed til et godt miljø. Frem med broderinålen - her lærer du alt 
om traditionelle broderiteknikker tilført et moderne tvist.

SIDEANTAL 203

FORMAT 196 X 247 MM

INDBINDNING HARDCOVER

VEJL. UDSALGSPRIS 299,95

FORFATTER WARUNEE BOLSTAD

UDGIVELSESDATO NOVEMBER 2022

VAREGRUPPE 732 (HÅNDARBEJDE)

ISBN 978-87-94321-25-9

Et år med broderi

Sæt dit eget præg på tøj og tilbehør 
inspireret af årstiderne

WARUNEE BOLSTAD

ET ÅR MED
bRoDErI

BOGOO





 ← Et år med broderi 
Billeder fra bogen

Om forfatteren

- At lykkes med håndarbejde giver mig overskud 
og en følelse af at mestre noget. Det bliver en 
afslapning i hverdagen, der giver mig plads til og 
mulighed for en stille stund, fortæller Warunee 
Bolstad.

- Jeg fandt hurtigt ud af, hvor spændende 
broderiverdenen er. Teknikkerne giver dig så 
mange muligheder! Du starter med et stykke 
stof og farveblyanter hver gang, og derudover 
kan gammelt tøj, som du har hængende i 
skabet, få et helt nyt liv!

Warunee var omgivet af broderi, da hun var lille, 
men blev først rigtig interesseret i 2018, hvor hun 
og hendes familie solgte lejligheden og flyttede 
til Thailand. De tilbragte meget tid hos hendes 
tanter, og hun blev introduceret til broderi igen. 
Deres plan var at rejse meget rundt det år, men 
Warunee indså hurtigt, at det var alt for varmt 
at strikke med uld. Derfor begyndte hun i stedet 
at brodere.

- Det blev starten på en broderi-romance, der i 
dag giver mig skaberglæde og en følelse af at 
kunne mestre noget. Samtidig blev jeg bevidst 
om at træffe bedre valg, når det kom til min 
garderobe. Jeg blev vild med at give gammelt 
tøj nyt liv ved at brodere på det, fortæller 
Warunee.



Skøn strik til børn 
- og lidt til voksne

Strukturstrik og bløde jordfarver
”Skøn strik til børn – og lidt til voksne” er en smuk og helt speciel strikkebog. 
Her får du indbydende opskrifter på et rigt udvalg af tøj, mest til de mind-
ste, men du finder også luftigt og lækkert voksentøj. 

Hawre Gyth er optaget af, at tøjet skal være slidstærkt og tidløst, men stadig 
afspejle de aktuelle tendenser, og dermed også, at tøjet kan genbruges. 
Når du bevæger dig ind i Hawres strikkeverden, finder du de fineste tights og 
de smukkeste kjoler og trøjer.

Glæd dig også til strikjakker, sæt bestående af toppe og bukser, bodyer, 
knæstrømper, hårpynt, kys og andre småting. Som en bonus kan du bruge 
dine garnrester til rigtigt mange af strikkeopskrifterne.

Hawre har kastet sin kærlighed på strukurstrik og bløde jordfarver, og begge 
dele er smukke og praktiske til legende og livlige børn. 

Børnetøjet kommer i størrelserne 0-8 år, og hun giver dig forklaringer på, 
hvordan det kan tilpasses den heldige bruger. Tøjet til voksne er i størrelse 
XS til 5XL.

Opskrifterne i bogen er strikket med garn fra bl.a. Filcolana og Sandnes.
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Skøn strik til børn – og lidt til voksne er en smuk og helt speciel strikkebog. Her får du 
opskrifter på et rigt udvalg af modeller, mest til de små, men du finder også flere 
fluffy og dejlige modeller til voksne. Hawre Gyth er optaget af, at designet skal være 
slidstærkt, tidløst og alligevel afspejle moden, og at det kan genbruges. Når du 
bevæger dig ind i Hawres strikkeverden, finder du de fineste strømpebukser og de 
skønneste kjoler og bluser. Glæd dig til at strikke jakker, sæt bestående af overdel og 
bukser, bodyer, knæstrømper, hårelastikker, kyser og andre småting. Som en bonus 
er mange af strikkeopskrifterne perfekte til, at man kan få brugt sine garnrester!

Hawre har kastet sin kærlighed på strukturstrik og bløde jordfarver, begge dele er 
nydelige og praktiske til legesyge og vilde børn. Børnetøjet kommer i størrelserne 0 
til 6 år, og hun giver dig forklaringer på, hvordan de kan tilpasses den heldige modta-
ger. Tøjet til voksne er i størrelserne XS til 5XL.

Hawre Gyth er en ung norsk-

kurdisk lærer på ungdomstrinnet. 

Med sig har hun en lang historie 

med krig og flugt. Helt siden 

4-årsalderen har Hawre givet sig 

i kast med håndarbejde, til både 

håb og glæde. Som da hun syede 

dukketøj sammen med sine ni 

tanter, mens bomberne faldt over 

Kurdistan. På profilen  

@studiogyth deler hun sine 

smukke strikkedesign med en 

stadigt voksende og ikke mindst 

trofast skare af følgere.
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 ← Skøn strik til børn 
Billeder fra bogen

Om forfatteren

Hawre Gyth er en ung norsk-kurdisk lærer, 
der underviser på ungdomsuddannelserne. 
Med sig har hun en lang historie om krig og 
flugt. ”Da jeg voksede op i en stor familie i 
Kurdistan, lavede vi meget af tøjet selv, med 
viden og fingerfærdighed, der blev givet videre 
fra generation til generation. Mange af mine 
bedste barndomsminder er netop fra sådanne 
øjeblikke, hvor glæden ved at lære var stor, og 
jeg fik en fornemmelse af, at jeg fik færdigheder, 
som jeg kunne tage med videre i mit liv.” 
fortæller Hawre Gyth.

På instagram -  @studiogyth - deler Hawre 
Gyth sit smukke strikkedesign til 13.000 følgere.



Båndvævning 
Kom godt i gang

Vævning er det nye sort!
Vævning er det nye store hit blandt kreative personer i Danmark. I 'Bånd-
vævning - Kom godt i gang' får læseren en udførlig, men enkel introduktion 
til, hvordan man let kan komme i gang med at væve. Teknikkerne i bogen 
bliver suppleret med flotte billeder og letforståelige illustrationer.

Når man tænker på vævning, forestiller man sig ofte store tunge 
vævemaskiner, der fylder en halv stue. Men sådan behøver det ikke at være. 
I Kerstin Neumüllers nye bog om båndvævning åbner en ny væve-verden sig. 
Hun viser, hvordan man væver med redskaber, der er nemme at lave selv, og 
som ofte ikke er større, end de passer i en bukselomme. Her er inspiration 
både til dem, der aldrig har vævet, men er ivrige efter at prøve, og til erfarne 
vævere, der gerne vil arbejde med fleksible værktøjer til at lave bånd, 
vægpynt, grydelapper og andre praktiske og fine ting.

Kerstin fortæller også om sin rejse fra tekstil til træhåndværk og viser, 
hvordan man laver sit eget væveværktøj i lommestørrelse af træ eller sågar 
af en mælkekarton.

Først vandt broderiet frem i Danmark. Nu vokser også interessen for 
vævning blandt danskerne. Kerstin Neumüllers bog er derfor en kærkommen 
introduktion til en vævemetode, hvor man ikke behøver den store investering 
i en væv.
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 ← Båndvævning 
Billeder fra bogen

Om forfatteren

Svenske Kerstin Neumüller er herreskrædder 
med et stort hjerte for kunsthåndværk. Hun har 
brugt mange år på at studere håndværk og 
tekstilhistorie og er et stort og anerkendt navn i 
den svenske væveverden. Flere af hendes bøger 
er oversat til andre sprog eksempelvis engelsk.



Pottemageri 
Lav dine egne skåle, kander og fade

Skab din egen unikke keramik
At lave og male sin egen keramik er populært som aldrig før. Og nu kan alle 
være med på bølgen. I 'Pottemageri' får læseren en grundig introduktion til 
at komme i gang med at lave sin egen keramik helt fra bunden.

Pottemageri er en håndbog for både den nytilkomne og den erfarne 
pottemager. Her blandes grundlæggende teknisk viden med et spændende 
kig ind i pottemageriets historie. Trin for trin gennemgår pottemager Stefan 
Andersson drejning, glasurfremstilling og brænding og deler undervejs 
generøst opskrifter, teknikker og tricks. Stefan beskriver også, hvordan man 
med beskedne midler kan bygge et enkelt værksted, lave sit eget værktøj 
og hvordan man bygger en brændeovn ved hjælp af ganske almindelige 
mursten.

Bogen er baseret på Stefans egen forretning og produktion af potter og 
keramik i en brændefyret ovn. Rigt illustreret med fotos og illustrationer, 
der beskriver greb og teknikker. For hver del er der løsninger på almindelige 
problemer, som man kan støde på. Hvad gør man for eksempel, hvis man får 
luft ned i mudderet? Hvis drejeskiven slipper, når du centrerer leret? Eller hvis 
dine fade falder sammen, når du blander leret?

Masser af tips både for nybegynderen og den erfarne pottemager.
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 ← Båndvævning 
Billeder fra bogen

Om forfatteren

Stefan Andersson er keramiker bosat i 
Leksand i Sverige. Hans tallerkner, skåle og 
fade brændt i brændefyret ovn ser man i fine 
restauranter i Stockholm og hos samlere over 
hele verden. Stefan modtog i 2010 og 2015 
Kunstnerudvalgets eftertragtede arbejdslegat 
for sit arbejde og er i dag en af Skandinaviens 
mest anerkendte keramikere. Han er også 
en meget værdsat underviser og besøger 
ofte Danmark, hvor han deltager i kurser og 
workshops.
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