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Sashiko broderi Susan Briscoe Hent PDF Forlaget skriver: Sashiko betyder ’ lille stik´ og er en præcis
beskrivelse af det enkle forsting der bruges i denne traditionelle teknik. Sashiko blev oprindelig opfundet for

at isolere og reparere tøj og kombinerer landlig stil med komplicerede designs.
I denne omfattende grundbog præsenterer den talentfulde brodøse Susan Brisco alt, hvad du behøver at vide,
for at komme godt i gang med sashiko: lige fra valg af stof og tråd til overførsel og syning af mønstre. Ti
afsnit med lette projekter giver den perfekte introduktion til det utrolige bibliotek af sashiko mønstre og du

finder mere inspiration i det efterfølgende billedgalleri med sashiko mesterværker. 
Sashiko er en japansk broderi-teknik, der stammer fra det nordlige Japan. Ordet hentyder til de mange små

sting, der arbejdes med for at opbygge smukke og særprægede dekorative mønster.
Oprindeligt har teknikken være brugt til at styrke slidpunkter i tøjet eller simpelthen reparerer, men bruges i
dag som dekoration. Denne gamle tradition har skabt en helt unik stil med den hvide tråd på indigo-blå

baggrund.
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