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Original title Bättre begagnat • Author Johan Tell • Format 170 x 240 mm  
• Pages 160 • Publication date August 2020

BÄTTRE
BEGAGNAT

VÅRDA OCH LAGA DET DU HAR

JOHAN TELL

Slit och släng? Nej, vårda och behåll! Ta hand om 
dina saker och reparera vid behov, så håller de 
längre – en urgammal kunskap som håller på att 
gå förlorad. 

För den som kan knepen är det lätt. Med rätt 
omvård nad för rätt sak blir livet lite enklare, 
billigare och skönare. Lär dig laga stolar, byta 
cykeltrampa och ta bort rost från verktyg. Förläng 
livet på dina kläder, vitvaror och elektroniska 
prylar. Få koll på vad du kan reparera själv och 
vad du bör överlåta åt experter.

Boken har tagits fram i samverkan med Blocket 
och deras kunder, så här finns en stor bredd av 
smarta tips om allt från smycken till friluftsprylar. 
Ta vara på all den kunskap som finns – bli en 
hemmafixare du också! 

En bonus är att minskad konsumtion också är bra 
för vårt samhälle och hela planeten.

ISBN 978-91-7126-529-6

9 789171 265296

BÄTTRE BEGAGNAT —
 JOHAN TELLBOKFÖRLAGET MAX STRÖM

BOKFÖRLAGET MAX STRÖM

Repair, Renew, 
Re-Use 
How to Make Life Simpler, 
Cheaper and More Sustainable
Use and throw away? No, mend, maintain and keep! If we take 
care of our things and repair them when necessary, they last 
 longer – an old-fashioned piece of wisdom that is getting forgotten. 
It’s easy if you know how. By taking proper care of our belongings 
life becomes simpler, cheaper and pleasan ter. This book teaches 
us how to mend chairs, replace bike pedals and get rid of the rust 
on tools. Extend the life of clothes, white goods and electronic de-
vices. Find out what you can repair yourself and what you should 
leave to the experts. 

SKOR
&
KÄNGOR
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Amerikaner köper i genomsnitt åtta par skor om året. Vi 
svenskar är, som det brukar vara, lite bättre än amerikanerna, 
men, som det också brukar vara, är vår ökande konsumtion på 
väg åt samma håll.

Man kan undra om detta frenetiska shoppande beror på att 
människor tröttnar på sina skor eller på att skorna inte håller. 
Bockstensmannen är kvarlevorna av en man som dog i slutet 
av 1300-talet. Bland sakerna som hittades med honom fi nns 
hans skor. Den högra ser fortfarande ut att vara i bra skick. Den 
liknar skor som man glömt att man äger och hittar först vid 
en storstädning längst in i klädkammaren. Dammiga och lite 
skrynkliga.

Att skor bör hålla i över 600 år är kanske inte en rimlig mått-
stock. Men att ett par bra kängor som  du tar hand om kan ha en 
livslängd på fl era decennier är ingen överdrift. Samma sak gäl-
ler för skor. Det är bättre att köpa få, lite dyrare, som  du vårdar, 
byter sulor och klackar på och som därför också håller i åratal. 

Att tänka ” tidlös kvalitet” istället för ”billigt och trendigt” 
när  du köper skor och kängor blir i längden mer fördelaktigt för 
både plånbok och miljö.
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 104 SKOR & KÄNGOR

högsta värme i 30 sekunder – se till att 
det inte finns någon metall på skorna. Ta 
på dig de varma skorna och låt dem for-
ma sig efter din fot när de kallnar.

Så här rengör du tygskor:
1. Borsta bort smuts.

2. Rengör med såpvatten eller 
särskilt rengöringsschampo 
för skor eller mattor.

3. Låt torka.
4. Spreja ett tunt, jämnt lager 

med impregneringsspray.

Syntetvård
Gummistövlar, skor och sneakers i 
konstläder behöver också omvårdnad 
för att inte torka ut och spricka. 
1. Tvätta i ljummet såpvatten. 
2. Låt torka. 
3. Fukta en trasa glycerin och 

stryk ett tunt lager över alla 
delar i syntet. Klart.

Glycerin, som även kallas propantriol 
eller glycerol, är en söt, trögflytande, färg- 
och luktlös vätska. Den tillverkas av olja, 

vilken kan komma från djur- eller växtri-
ket, men också från fossil olja. Enklast 
köper du glycerin i din vanliga matbutik, 
billigare storförpackningar finns på nätet 
och de dyrare, växtbaserade, varianterna 
hittas lättast i hälsokostbutiker.

Använd glycerin även på andra pro-
dukter av gummi eller plast. Vinylbal-
sam, som säljs för vård av konstläder, 
innehåller till största delen glycerin.

Det är ingen bra idé att köra sneakers 
i tvättmaskinen. 

Ta hand om mockaskor
Rengör skorna med en mocka- och 
nubuckborste. De har ofta en blandning 
av vanlig borst och rågummi, eller lite 
dyrare mässingsborst. Borsta försiktigt.

Är skorna fläckiga får du nu även 
ta till en mockatvål. Använd ljummet 
vatten och en nagelborste för att få in 
tvållöddret i mockan. Skölj av, men inte 
för mycket då tvålen även är vårdande.

Låt torka i rumstemperatur, helst med 

ett par skoblock i, annars fyllda med 
skrynklat tidningspapper.

Borsta liv i ytan igen och impregnera 
med särskild mockaspray.
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i  SKOPUTSLÅDAN

En välutrustad skoputslåda, som gärna får vara en särskild sådan 
som du kan sätta skon mot när du putsar den, bör förutom vad som 
visas på bilden nedan även innehålla skofett, glycerin, mockaspray, 
mockaborste (med borst av rågummi) samt en putsduk av mikrofi ber 
eller en gammal nylonstrumpa.
mockaborste (med borst av rågummi) samt en putsduk av mikrofi ber mockaborste (med borst av rågummi) samt en putsduk av mikrofi ber 
eller en gammal nylonstrumpa.

En grövre 
rengöringsborste, gärna 

av trä med borst av 
kokosfi brer.

Två borstar, en svart och en 
neutral, för påstrykning av 
skokräm, gärna av trä med 

borst av hästhår.

Skokräm: svart och 
neutral. Eventuellt också 

en brun och en vit.

Bomullstrasor, gärna 
från gamla skjortor 

eller lakan.
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Harvest, Preserve 
and Cook
Grow Your Own Produce,  
with Recipes and Tips
A book about how and when to harvest, how best to preserve 
 vegetables and recipes for your produce. The book includes recipes 
for preserved, marinated, pickled and fermented vegetables, as   
well as chutneys, pesto, sauerkraut, quiches and more. A fun and 
different gardening book which will suit even the inexperienced 
grower! This book contains answers to the questions you ask 
yourself when you are standing in your bountiful vegetable patch, 
unsure what to do. When is the best time to pick, dig up and cut? 
And what to do with all the things you have grown with so much 
hard work and love? What can you make? How can you store it?   
And how do you pickle, dry or preserve your produce?

Original title Skörda, Lagra, Laga • Authors Johannes Wätterbäck, Theres 
Lundén • Format 165 x 210 mm • Pages 224 • Rights sold Poland: Publicat 
• Publication date March 2020

Authors
Theres Lundén and Johannes 
Wätterbäck live in central 
 Västerås with their two child-
ren. They grow things wherever 
they can – on the windowsills of 
their apartment, their kitchen 
garden, an urban garden around 
the corner, their green house 
and in a vegetable patch at their 

Declutter,  
Organise  
and Style
How to Achieve a Balanced 
and Harmonious Home
Our homes and our surroundings affect the way we feel more 
than we think. With this book to help us, we can sort through 
our belongings to shape both our homes and our lives. Combined 
with the philosophy of energy, balance and symbolism found in 
Feng Shui the ideas in this book will help you to find harmonious 
calm and create a home where you can feel truly happy. The book 
is arranged in topics so that the reader can steer their life in the 
desired direction step by step with the help of concrete tasks  
and checklists.

Pruning 
Why and How to Trim  
Your Trees, Shrubs, Hedges 
and Roses
With clear descriptions, simple tips and illustrations, this  
book contains everything you need to know about pruning.  
The book provides concrete answers as to how you should  
prune everything from rose-beds, climbers, evergreen  
hedges and rhododendrons to fruit trees and bushes.

Original title Rensa, organisera och inred • Authors Isabell Svan, Clara 
Johans son • Format 148 x 210 mm • Pages 152 • Publication date August 2020

Original title Stora boken om att beskära • Authors Susanna Rosén, Pia Lund-
gren • Format 195 x 224 mm • Pages 168 • Publication date August 2020

summer house. They also run 
the popular blog Farbror Grön 
where they share their green 
skills and gard ening  philosophy. 
Their first book All Fingers 
Green was released in 2015 and 
named ‘Gardening Book of the 
Year’ by the Swedish Horticul-
tural Society.
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TOMAT,
AUBERGINE

OCH ANDRA
FAVORITER

I detta kapitel har vi samlat växter som inte passar 
in i någon av de andra grupperna i boken. Det har 
blivit en blandad kompott av sådant som vi alltid 
har tyckt om och sådant som vi lärt oss att älska. 
Aubergine till exempel blev ett återkommande in-
slag i matlagningen hos oss först sedan vi lyckades 
med den och � ck � na skördar, och så brukar det 
ju vara bland odlare. Tomat, paprika, chili, majs, 
sparris och rabarber hade vi däremot redan från 
början en idé om varför vi ville odla, men även de 
har bjudit på överraskningar och vidgat vår syn på 
vad odling och mat är. 

Kanske är tomaten den gröda vi tidigt längta-
de mest efter att kunna odla själva och för oss har 
den nästan blivit en symbol för odlandet i sig. Den 
väcker så mycket känslor, både med sin doft och 
sin smak.
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Animals
& Nature

Stepping Out 
A Guide to Finding Your Way 
Into Nature
Stepping out into nature can be a challenge. Where should you go? 
And what should you do there? Just going out into the woods and 
sharpening your senses can be the first step. But there is so much 
more to discover in nature all year round, so many experiences, 
big and small, that are too good to miss. Like watching for signs   
of spring or the flights of the birds in autumn. Looking for tracks 
in the snow or buds on the trees. Gazing at the stars or going to  
a frog concert. Listening to owls or playing wildlife bingo with 
the children. This guide provides inspiration for you to find your 
way into nature and the knowledge to bring your experiences of 
nature to a new level. Because the more we know, the more we  
will discover.

Original title Svamparnas planet • Author Jesper Nyström • Format  
148 x 210 mm • Pages 208 • Publication date August 2020

Planet of  
the Fungi 
The Secret Life of the World’s 
Largest Living Organism
Why can you grow button mushrooms but not chanterelles?  
A seemingly simple question posed to Jesper Nyström by his 
daughter during a mushroom picking trip. Despite being a science 
journalist with a PhD in biology, he didn’t know the answer. This  
question inspired the start of a journey in which the author invites  
the reader to follow him down into the bedrock and out into space.  
Fungi can be anything from our worst enemies to our best friends.  
This book explores how fungi destroy harvests, kill forests, and 
make ants into zombies, but also how they provide us with medi-
cines, food, drinks, and in the future perhaps even fuel, clothes, 
and roofs over our heads. 

Fungi can be found almost everywhere around the world, and  
they might also exist on Mars, too. They come in all kinds of in - 
cre dible colours and shapes, and can grow larger than any other 
organism on Earth. 

Original title Ut i naturen • Author Erik Hansson • Format 170 x 240 mm  
• Pages 256 • Publication date September 2020
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Extreme weather
In this book, meteorologist Martin Hedberg takes us on a fascina-
ting exploration of the world’s most extreme weather. He explains 
the big picture as well as the exceptional weather phenomena, 
with fantastic and sometimes frightening images depicting 
every thing from tornados and persistent drought to record cold 
temperatures and devastating ice storms. The book comes with 
stunning images by top photographers from all over the world.

In an extensive final chapter Martin Hedberg explains how 
climate change affects the weather, and what the consequences of 
this might be.

Martin Hedberg is a meteorologist and writer specialising in 
extreme weather and changes to weather systems. He regularly 
gives talks to governments and other authorities on extreme 
weather and the climate challenges of the future. 

Original title Extremt väder • Author Martin Hedberg • Rights sold  
German: teNeues • Word count 25 000 • Publication date August 2019 
• Format 227 x 294 mm • Pages 160 

The Sustainable 
Handbook
How to Live Green
Learn to eat, travel, work and consume sustainably! Climate 
change is one of the greatest challenges of our time, and while 
politicians and scientists play an important part, we can all   
help by making smart choices. With practical and concrete  
advice, this book will help you and your family contribute to  
a healthier planet.

Original title 111 sätt att rädda planeten • Word count 14 500 • Publication date 
August 2019 • Format 148 x 210 mm • Pages 96 

The Shimmer 
and Shade of Gold
The Story of the World’s Most 
Fabled Metal
In 24 chapters, social anthropologist Annette Nyqvist and photo-
grapher Susanne Walström tell the story of the world’s most 
fabled metal. Over several years, the authors travelled to places 
where gold is mined, refined, sold and ultimately used. The authors 
cover not only the history of gold and its varied applications but 
also the paradox between the dubious way in which it is often 
sourced and the glamorous end product.

Original title Guld • Authors Anette Nyqvist, Susanne Walström • Reading 
material Full English Translation • Publication date September 2020  
• Format 170 x 230 mm • Pages 304 

Klimatförändringarna är en av vår tids största 
utmaningar och forskarna är eniga om att vi 
måste minska på våra utsläpp av växthusgaser. 
De goda nyheterna? Det är inte svårt att dra 
ditt strå till stacken. I den här boken hittar du 
massor av konkreta tips på hur du och din familj 
kan leva mer hållbart. Men att äta, resa, jobba 
och konsumera klimatsmart är inte bara toppen 
för planeten – du kan även bli friskare och få 
mer pengar över i plånboken!

Det är enkelt att 
vara klimatsmart!

ISBN 978-91-552-6734-6

9 7 8 9 1 5 5 2 6 7 3 4 6

Klimatboken_cover_tb.indd   1 2019-06-27   11:31

Original title Konsten att elda • Author Mattias Norberg • Reading material 
English Sample Translation, Chapter Outline, Author Bio, Author Letter  
• Word count 65 000 • Publication date March 2020 • Format 170 x 240 mm  
• Pages 344

Sparks, Heat,  
Flames
The Complete Guide   
to Handling Fire 
Fire and Survival Expert Mattias Norberg shares his vast know-
ledge on everything from choosing the right firewood and using 
the best kindling, to how to get the perfect fire started, even when 
it’s windy, the wood is damp and you’ve left the matches at home. 
The book comes with rich illustra tions which show you, step  
by step, how to learn both modern and ancient fire-making 
techniques. 
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Allt om hur du förbereder, tänder och släcker

76 77

7. Mercury, dust, and a shaker table

At the flat and dry Migori goldfields in Kenya, men work 
in narrow, dark shafts hundreds of feet below ground, 
while women work in the heat, dust, and noise above 
ground. The ore that the men excavate down in the 

mines is richer in gold than the material on the ground around the 
mines that the women collect and use to extract gold from. They 
are, however, all independent small-scale gold miners who work 
under hazardous conditions that not only endanger their own 
health, but also that of future generations.

At dawn, Monica, Carolin, and three other women have already 
been working in the dark for several hours. Monica, a widow of 42 
with two teenage boys to care for, is one of the regular early morn-
ing miners. As is Carolin, 20, always with her one-year-old daugh-
ter, Junia, wrapped in a cloth on her back.

They work at the site of one of the mining cooperatives in the area. 
All five women move in silence, at their own pace, and along their 
own paths across the mining site. Each one gathers small rocks and 
soil from their place of choice, usually from a pile of discarded mate-
rial close to one of the mine entrances. Some sweep up the fine dust 
from the ground around the two, still quiet, ball mills. The women 
carry their mining material in buckets on their heads to where they 
keep their sacks, which are reused 110-pound rice or sugar sacks. 
Each miner decides how many sacks she needs for the day.

Monica moves swiftly back and forth, as if in a hurry. Carolin 
walks with heavier, slower, but very determined steps. Junia is still 
asleep and the baby’s head bops each time the young mother 
bends down to scoop up soil and small rocks from the ground. The 

Pitio cum in rest que 
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Original title Kvinnosaker • Author Karin Carlsson • Format 240 x 195mm  
• Pages 208 • Publication date October 2020

Women’s Matters 
50 Objects That Have Shaped 
Women’s Liberation
Historian Karin Carlsson writes in a fascinating and entertain - 
ing style about objects that have influenced women’s everyday  
lives and created the conditions for a more independent life. But 
things that are considered liberating and positive in a given period 
may in another time be seen as oppressive and restrictive, thus 
each object carries with it stories of social change and the shifting 
 of boundaries. Read about the provocative bicycle, the vibrator 
that cured hysteria, culottes for female police officers and much 
more – all vividly illustrated by Amanda Berglund.
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Olga’s Four-Week 
Challenge 
Take Control of Your Diet and 
Get in Shape
There are breakfasts, lunches and dinners plus two snacks  
planned for every day for four weeks, as well as daily checklists 
for energy, mood and hunger, with space for your own notes.  
In addition, the author’s advice and support on how to maintain  
a natural relationship with food and get away from comfort eating 
and self-destructive habits. After following the book the reader 
will be ‘self-propelled’ in terms of what and when they should 
eat – with enhanced self-esteem to boot!

Original title Hälsogåtan • Author Anders Wallensten • Format 148 x 210 mm  
• Publication date December 2020

The Health  
Riddle 
Evolution, Research  
and Concrete Advice on  
How to Stay Healthy
How should you live in order to stay as healthy as possible?  
Doctor and epidemiologist Anders Wallensten takes us back to  
our origins in a quest for the answer.

How are we affected by having a body that is designed for 
diffe rent stresses and strains than those of today and how can  
we benefit from knowing about our past?

In this book the riddle of our health is teased out from evolu - 
tion ary, scientific and experience-based perspectives. The book  
is  about how our bodies work: about food, exercise, sleep, rela-  
tion ships and environments. It provides expert knowledge and  
resour  ces for making well-founded health decisions that suit  
your lifestyle.

Original title Olgas utmaning • Author Olga Rönnberg • Format 148 x 210 mm  
• Pages 144 • Publication date December 2020

Say Yes  
to Pleasure 
Sex and Self-Esteem after 50
Women’s sex lives don’t have to stop flourishing at 50. On the  
contrary, a lot of women experience great freedom when they don’t  
have to worry about contraception and getting pregnant – now 
the focus can be on desire and sexual maturity. In this important 
book Eva Sanner shows how women can have sex in a different 
way after menopause, with new kinds of pleasure, more intimacy 
and more relaxation. The reader gets a deeper understanding of 
the female sexual function through life, how relationships can 
grow deeper and how single women also can grow sexually. When 
women take responsibility for their personal development the 
door opens to a sex life on a whole different level.

Original title Ja till njutning • Author Eva Sanner • Format 151 x 225 mm  
• Pages 216 • Publication date May 2020

Healthy Kids
Food, Body, Brain, Sleep
For children life with digital screens is full of possibilities. But it 
can also create problems. Apps and games that have been created 
to trigger reward hormones cause us to sit still and neglect food 
and sleep. In this book Maria Dufva addresses young people 
dir ectly and with the help of experts on exercise, diet, sleep and 
physical health she explains how “screentime” can affect how  
we feel. The book is full of facts, advice and anecdotes from child-
ren Maria has met in her work as a criminologist and speaker 
in schools.

Original title Värsta bästa hälsan • Author Maria Dufva • Format 148 x 210 mm  
• Pages 128 • Publication date July 2020
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Ditt liv med skärmar är fullt av möjlig heter. 

Men för många barn kan det också skapa 

problem. Appar och spel skapas för att 

fram kalla känslan av belöning och får 

oss lätt att glömma annat. Den här boken 

förklarar hur ”skärmande” kan påverka 

din hälsa: hur du sover, äter, rör dig och 

mår. Boken är full med fakta och tips från 

experter och verkliga berättelser från 

andra barn. Värsta bästa hälsan peppar 

och inspirerar till att skapa vanor som 

gör att du och din kropp mår bra, både 

nu och senare i livet.

Maria Dufva är kriminolog och har special-

iserat sig på frågor kring barns och ungas 

liv på nätet. Hon föreläser mycket i skolor 

och är ofta inbjuden att i olika medier kom-

mentera händelser som rör barns säkerhet 

i en digital tillvaro. Värsta bästa hälsan

är uppföljaren till Värsta bästa nätet som 

sålts i 180 000 exemplar. Boken ingår i ett 

samarbete med Generation Pep som arbetar 

för att sprida kunskap och engagemang 

kring barn och ungdomars hälsa.

O_Värsta bästa hälsan_9789178870714.indd   1-5O_Värsta bästa hälsan_9789178870714.indd   1-5 2020-06-04   11:232020-06-04   11:23

ISBN 978-91-7887-056-1
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Sex ger njutning, ökat välbefinnande och större själv
känsla, också under och efter klimakteriet. Träning, 
rätt kost och avslappning har stor betydelse, men det 
viktigaste är en förändrad syn på vad det är att åldras 
som kvinna. Med omsorg om sig själva kan kvinnor 
fortsätta att utvecklas sexuellt hela livet – oavsett om 
de har en partner eller inte. Boken Ja till njutning ger 
dig nycklarna till ett nytt förhållningssätt till sex, som 
ger större frihet, mer egen njutning och en fördjupad 
relation till dig själv och andra.

»Jag blir varm och lycklig när Eva Sanner påminner  
oss om att alla kroppar är vackra när de mår bra, 

är omhändertagna och älskade. En viktig bok  
som bör läsas av både kvinnor och män.«

Linn Heed, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, sexolog

Eva Sanner är psykosyntesterapeut 
och författare till boken Kåt, glad 
och tacksam – attityden till sex och 
kärlek som förändrar ditt liv och till 
många andra böcker om psykologi, 
relationer, intimitet och naturens 
betydelse för oss människor.

Eva
 Sa

nner  Ja
 till njutning  sex och självkänsla efter fem

tio

www.bonnierfakta.se
Foto: Emelie Asplund
Formgivning: Kerstin Hanson 
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Authors
Sara Hammarkrantz is a journa-
list specialising in psychology 
and management. She has 
worked as an editor in chief and 
authored an introduction to 
positive psychology.

Katrin Sandberg is a story 
coach and communications 
strategist. She is the founder of 
Sweden’s biggest network for 
women, 4Good.
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FÖRUNDRANSEFFEKTEN

Inledning

Solen strilar ner genom bladverket. Under eukalyptusträden 
finns ingen skugga att hämta. Stammarnas karaktäristiska 
silvergrå bark flagar i stora sjok. De blågröna, läderartade 
bladen rasslar i vinden och vänder sig mot solen. Man anar 
en svag doft av något pepparmyntslikt. 

Nedanför står ett gäng studenter. De böjer huvudena bakåt. Blick-
arna följer träden uppåt, och mellan bladverket ser de ett fluffigt vitt 
moln som seglar förbi. 

Eukalyptusträd är fascinerande. Det finns mer än 600 arter över 
hela världen, men de har framför allt blivit ett australiensiskt signum. 
Där består ungefär 70 procent av skogen av eukalyptusträd. I Tas-
manien finns en jätteeukalyptus som är nästan 100 meter hög, ett av 
världens högsta träd. 

Inget av det här har de 90 personerna som står vid klungan av euka- 
lyptusträd någon större vetskap om. Träden inne på campus på  
University of California, Berkeley, påstås vara de högsta i sitt slag i 
Nordamerika. Cirka 60 meter höga är de en imponerande syn. Hälften 

Om konsten att hänföras av träd
INLEDNING

Original title Barn som förändrat världen • Author Jenny Strömstedt • Format 
170 x 240 mm • Pages 160 • Publication date September 2020

Author
Jenny Strömstedt is a journalist 
and well-known presenter on 
Swedish TV, where she is known 
for her wide-ranging general 
knowledge, her energy, empathy 
and ability to combine serious-
ness and humour. She works for  
children’s rights and is an ambas- 
sador for Unicef Sweden. She is 
also a fervent advocate of equality 
and has contributed to a number 
of books on the subject.
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pojken som höll tal på scenen hade knappt ett år kvar att leva. Han 
var liten och tunn och bar en mörkblå kostym över sin vita skjorta. På 
bröstet satt ett rött band fastnålat, symbolen för virussjukdomen aids. 
Med allvarlig blick tittade han ut över publiken och sa: »Vi är normala. 
Vi har händer. Vi har fötter. Vi kan gå och vi kan prata och vi har behov 
precis som alla andra. Var inte rädda för oss. Vi är alla likadana!«

hIv o Ch aIds

Nkosi Johnson föddes i Sydafrika 1989 i en by inte långt från landets 
största stad Johannesburg. Namnet Nkosi, som egentligen är hans 
efternamn, betyder ledare på språket zulu. Kanske fick han sitt namn 
som ett tecken på att just han en dag skulle göra skillnad för barn i hela 
Sydafrika, trots hans tuffa start i livet. 

Nkosi föddes med hivvirus i kroppen, ett virus som han fått av sin 
mamma vid födseln. Hiv gör att människor efter ett tag får en sjukdom 
som heter aids. I Sverige och resten av den rika världen finns idag så kall-
lade bromsmediciner. De tar bort nästan allt hivvirus och gör så att både 
vuxna och barn slipper bli sjuka i aids, men medicinerna är dyra. I fattiga 
länder är det många som fortfarande dör trots att det går att förhindra. 

Sydafrika, Nkosis hemland, var och är fortfarande det land som drab-
bats värst av hiv i hela världen. Det beror bland annat på att landets led-
are inte tog hivepidemin på allvar och hjälpte människor att skydda sig 

FÖ D D  1 9 8 9   •   SY DA F R I K A
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nKosi 
Johnson
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Original title Förundranseffekten • Authors Sara Hammarkrantz, Katrin 
Sandberg • Format 148 x 210 mm • Pages 176 • Publication date May 2020

31
FÖRUNDRANSEFFEKTEN

Förundranseffekterna

31

Föreställ dig att du, efter att ha läst den här boken, kan låta dig 
bländas av en stjärnhimmel  och med glimten i ögat tänka: 
”Här sitter jag och läker” eller ”Här sitter jag och blir smar-
tare”. Förundran är en unik känsla. Den ger njutning i stunden  
och hälsa i längden. Upplev den och du blir flerfaldigt belönad. 

Förundran kräver ingen motprestation. Det enda du behöver göra är 
att uppleva den – resten sköter sig självt. Du behöver inte träna, du 
behöver inte avsätta en massa tid. Förundran är helt gratis – och helt 
ansträngningslös. 

Människor som upplever förundran är – som vi berättat tidigare – i 
högre utsträckning friskare, mindre stressade, smartare, kreativare, min-
dre egoistiska, snällare och generösare. Och som om det inte är nog, de  
upplever dessutom att de har mer tid och de gör grönare mer miljö- 
medvetna val. Ja, miraklernas tid är inte förbi och vi är glada över att vi 
i det här kapitlet äntligen kan få dela med oss av hur en enda känsla kan 
ha så många hälsofrämjande och samhällsomdanande effekter.

Förundranseffekterna
DEL II

The Awe Effect 
The Science and Discoveries 
Behind the Healing Power  
of Wonder
Wonder is seeing the greatness and mystery in the world around 
you. To be fascinated by a sparkling starry sky, absorbed in a 
beautiful piece of music or to experience a ‘eureka’ moment when 
you realise or understand something beyond what you thought 
was possible. Wonder can give you goose pimples and pleasure, 
but also reduce anxiety and stress, make you more generous and 
committed and possibly even alleviate inflammation.

Children  
Who Changed  
the World 
The Fantastic Stories  
of Determined, Clever and  
Enterprising Young People 
Who Have Made a Difference
Seventeen children who in various ways have made the world  
a better place. Such as Louis Braille who invented Braille,  
Margaret Knight who invented all sorts of things (and had to fight 
in court for her patents), Liam Hannon who made sandwiches  
for the homeless and Muzon Almellehan who went from tent to 
tent in refugee camps to persuade parents to let their daughters 
go to school instead of getting married. And of course there is 
Greta Thunberg who has shaken up the political agenda all over 
the world.
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juana inés de la cruz älskade att läsa. Redan när hon var liten 
tyckte hon att det bästa som fanns var att sitta med en bok i knät och 
försvinna bort i en annan värld. Hon ville lära sig om allt från stjärnor 
till poesi och matematik. Att läsa och skriva var, när hon tänkte efter, 
det enda hon ville syssla med. Men det fanns ett hinder för att Juana 
skulle kunna uppfylla sin dröm att studera. Hon var flicka. Ändå var hon 
fast besluten att lyckas!

det nya spanIen

Juana föddes i en by i Mexiko för flera hundra år sedan, 1648 eller 1651, 
ingen vet exakt. Från början tillhörde landet den indianska ursprungs-
befolkningen, men i slutet av 1400-talet kom de första spanjorerna i 
stora segelbåtar över Atlanten med italienaren Christofer Columbus i 
spetsen. De började lägga beslag på alla rikedomar och allt land de kom 
över. När Juana föddes var Mexiko City en av huvudstäderna för det 
som kallades för Nya Spanien. Herraväldet sträckte sig hela vägen från 
södra USA, genom Mexiko, ner genom Centralamerika och inkluderade 
flera västindiska öar. Alla länder som spanjorerna tagit makten över 
kallades för kolonier.

Den spanska kungen bodde kvar i Madrid och var upptagen med  
att behålla makten och få ordning på alla krig i Europa. Till sin hjälp i 
Nya Spanien hade han en vicekung som bestämde över alla människor 

FÖ D D  1 6 4 8  E L L E R  1 6 5 1   •   M E X I KO
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Through Objects 
Our Memories 
Live On
Dina and Jovan Rajs were born in the former Yugoslavia, their up-
bringing marked by the Holocaust. Dina hid using false identity  
documents and was in constant fear of being discovered while 
 Jovan also hid but as well spent time as a prisoner in several con- 
centration camps. In this book, they tell their story through objects  
they have carried with them throughout their lives. These are 
things which, at first glance, may seem trivial but which together 
testify to a life as a survivor: a piece of paper, a family photo, an 
engagement ring, a chess set – things that were hidden when they 
were forced to leave their home. Things which influenced their 
way of thinking and feeling, reminded them of their story and, 
ultimately, shaped their entire lives.

Original title Ting som bär våra minnen • Authors Dina Rajs, Jovan Rajs  
• Reading material English Sample Translation, Author Bio, Author Letter  
• Word count 20 000 • Publication date January 2020 • Format 148 x 210 mm  
• Pages 144 

Authors
Dina and Jovan Rajs are Holo-
caust survivors. They regularly 
visit schools to lecture about 
their experiences and also to 
combat racism, anti-semitism 
and xenophobia. 
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Fotot från bröllopsresan

Dina

Min mamma hette Lea, liksom Jakobs fru i Bibeln. Därför fick 
jag namnet Dina, samma namn som Leas dotter. Före andra 
världskriget bodde jag med min familj i Ruma, en liten stad i 
norra Jugoslavien. När kriget nådde landet i april 1941 var jag 
knappt tre år gammal, så av tiden innan har jag bara fragmenta-
riska minnen. Mina morföräldrar och de flesta av mammas släk-
tingar bodde i Zagreb och jag träffade dem sällan, men däremot 
var jag ofta hos mina farföräldrar som bodde nära oss. Jag minns 
mysiga shabbatmiddagar hos dem när det var vackert dukat och 
vi åt farmors goda mat. Inte heller har jag glömt hur vi på stora 
helgdagar gick till synagogan, och att alla var så fint klädda.

Mitt sista minne från Ruma är när farfar låste ytterdörren 
medan farmor, mamma och jag stod med resväskorna i handen 
vid kastanjeträdet framför huset. Min barnflicka Fanny om-
famnade mig och alla grät. Pappa var inte med oss, han hade 
redan hamnat i tysk krigsfångenskap. Vi hade blivit varnade 
av vår tyske ortskommendant att lämna Ruma så snart som 
möjligt, för alla judar som blev kvar skulle dödas.

När jag fick höra att vi skulle åka till Novi Sad, där min mos-
ter Mila med sin man Endre bodde, blev jag glad. Jag förstod 
inte att Novi Sad då var ockuperat av det fascistiska Ungern, 
men att vi inte hade någon annanstans att ta vägen.
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Original title Att vara stilla när allt skyndar • Author Magnus Fridh • Reading 
material English Sample Translation 18pp, Chapter Outline, Author Bio, 
Author Letter • Word count 23 000 • Rights sold Dutch: Kosmos Uitgevers, 
English (W): Hardie Grant Publishing, German: Rowohlt Verlag, Russian: 
 Popuri, Spanish: Koan Libros • Word count 23 000 • Publication date  
September 2019 • Format 120 x 175 mm • Pages 192 

The Art of 
 Stillness in   
a Noisy World
More and more people long to get away from life’s high demands 
and the constant flow of information. Using the three themes 
‘Everyday life’, ‘Nature’ and ‘Meditation’, Magnus Fridh discus-
ses places where it’s possible to take time out and experience 
silence. Some people might find spending time in urban parks 
beneficial whilst others might find meditation and being more 
present in the simple tasks of everyday life useful. It’s not always 
a question of making a big change. Surprisingly, it’s often the 
little changes which have the biggest impact. Change can help us 
achieve a less stressful life and can also increase our creativity, 
inspiration and enthusiasm for life in general. The Art of Stillness 
in a Noisy World invites you to read and relax whilst enjoying the 
calming illustrations.

Back to Nature
The Science Behind Why 
 Nature Can Cure Stress   
and Heal Our Mind
After almost forty years of research into nature’s ability to make 
us healthier, happier, calmer and smarter, many benefits have 
finally been recognised. Åsa and Mats Ottosson’s new book 
is  a popular science book with images by photographer Roine 
Magnusson. In this book, you will learn why we feel good when  we 
are outdoors: among the trees and birds, in the sunshine, beside 
the water or surrounded by nice scenery. Our everyday concerns 
and stresses are less of a burden if we step out of our human bubble 
and into the great outdoors. Being at one with nature can also 
improve our sense of security and allow us to see our place in the 
world. Everything happens in nature!

Original title Närmare naturen • Authors Åsa Ottosson, Mats Ottosson  
• Reading material English Sample Translation, Author Bio, Author Letter, 
Chapter Outline • Publication date April 2020 • Format 148 x 210 mm  
• Pages 192 
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Strong For Life
Smarter, Happier and  
Healthier with Physical  
Excercise
Slow down the ageing process today by getting physically active! 
Research shows that regular activity really is a miracle medicine. 
Get yourself in better shape, get a stronger body at the same time 
as being smarter, happier and better at maintaining your weight. 
You will have a healthier heart, stronger bones, steady blood sugar 
levels and reduce the risk of cancer and dementia among other 
things. What’s more, exercising also makes you feel calmer and 
enables you to sleep better. In this book experts Jessica Norrbom 
and Carl Johan Sundberg bring together facts and stories and give 
good advice to live longer and be healthier with exercises that get 
results. Remember that age is just a number!

Original title Stark hela livet • Authors Carl Johan Sundberg, Jessica Norrbom  
• Word count 41 500 • Publication date December 2019 • Format 170 x 240 mm  
• Pages 136 

Be Health Smart
The Science Behind Weight 
Loss and Good Health
Lose weight by learning how your body works and how food af-
fects your mood and emotions. In this book, you will get practical 
advice on how to satisfy yourself with good food and learn which 
foods make you feel fuller for longer. You also learn how motiva-
tion and the science of weight loss actually works and how you 
can get to know your body better. Food has many benefits such 
as being a natural painkiller and having comforting properties 
and you can get to control them if you know how to! From a health 
point of view, there are many people who would feel better about 
losing a few pounds and this book offers essential ideas regarding 
food, exercise and new ways of thinking: everything to get you on 
your way towards better and long-lasting health. As well as the 
chapters on food and diet, there are also practical tips in the form 
of recipes and dietary plans.

Original title Ner – Snabba, säkra resultat på din vikt! • Author Davik Ek 
• Word count 56 000 • Publication date December 2019 • Format 135 x 215 mm  
• Pages 192 

The Heart of  
the Matter  
Personal Accounts and Expert 
Advice on Heart Attacks
Heart disease kills more people than any other disease in Sweden 
and almost everyone knows someone who is affected by it. In this 
book, doctor Jakob Ratz Endler gives friendly and insightful ad-
vice with the support of a number of experts on everything from 
the anatomy of the heart to what treatment someone normally 
receives in hospital when they suffer a heart attack including how 
they can feel after it, emotionally.

In fact, modern treatments and lifestyle changes in particular 
can dramatically reduce the risk of suffering a heart attack in the 
first place. All facts in the book are supplemented by real patients’ 
stories about how it actually feels to have a bypass and take medi-
cine every day. 

Original title Hjärtinfarkten • Author Jakob Ratz Endler, Martin Ratz 
• Word count 69 000 • Publication date March 2020 • Format 165 x 210 mm  
• Pages 246 

BONNIER FAKTA TILL STÖD FÖR

JAKOB RATZ ENDLER & MARTIN RATZ

A Life in Balance
Managing the Menopause
The Menopause is the time in a woman’s life when their oestrogen 
production gradually decreases. It’s something that half of the 
 population goes through – often with both significant physical 
and mental changes. ”Help! I don’t recognize myself anymore! 
From being a reasonably driven and fast-thinking woman, I now  
feel  like a tired and forgetful old lady.” This is just one of thousands  
of similar pleas for help that Mia receives on a regular basis. How-
ever, there is effective help out there! Mia has worked as a specia-
list nurse in gynecology and obstetrics for some thirty years, and 
she knows how to restore the hormonal balance and improve your 
well-being.

Original title Vägen till hormonell balans • Author Mia Lundin • Publication 
date December 2019 • Format 148 x 210 mm • Pages 184 
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Food
& Drink

Keeping It Simple 
Delicious Dishes with  
Minimal Ingredients
In this cookery book Tina Nordström offers, as always, useful  
tips as well as lots of fantastic recipes, while also providing great  
support for all of us in the kitchen, regardless of whether we are  
beginners or master chefs. With a few ingredients and a well- 
stocked larder, Tina can help anyone produce great meals without 
spending hours over a hot stove. Full of exciting and often unex-
pected flavour combinations, this cook ery book is imbued with  
the same love of food, humour and readiness to try new things as 
her previous ones. Of course there are lots of vegetables but also 
meat, fish and poultry and one or two desserts for when the fancy 
takes you. Quite simply: good food without the fuss.

Original title Gott käk utan krångel • Author Tina Nordström • Format 
170 x 240 mm • Pages 176 • Publication date September 2020

Ryggbiff med 
brysselkål, mandel 
och citrongräs

Dela 800 g ryggbiff i fyra biffar. Hetta upp en stekpanna på spisen. Lägg biffarna tätt 
ihop och stek dem med fettkappan nedåt tills fettet smälter. Tillsätt 2 msk neutral 
rapsolja, 2 msk smör och 2 krossade vitlöksklyftor. Låt nu biffarna bli gyllenbruna  
på båda sidor medan de öses med fettet. Ta upp, lägg biffarna på en plåt och stek 
vidare i ugnen (innertemperatur: 52–54 grader). Ta ut och låt vila i 10 minuter. Dela 
300 g brysselkål i halvor, hacka 1 vitlöksklyfta, 1 dl rostad mandel och 1 citrongräs. 
Bryn i samma panna som biffarna. Salta och peppra och stänk över 2 tsk vinäger. Skär 
biffarna i ganska tunna skivor, fördela på fyra tallrikar och servera brysselkålen till.
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till skillnad från Benny som inte har så mycket att färga). Här finns 
det matattityd, så håll i dig, för nu blir det snabbt, okonstlat, otippat, 
jättegott och ibland håll käften-gott. Recepten är korta och vardagliga 
och skrivna lite som en berättelse, typ som i Bullens kokbok. Smaken 
byggs upp efterhand ju längre in i berättelsen – receptet – man 
kommer och skapar ett sug efter mer. 

Vi vill att recepten förmedlar en chosefri självsäkerhet och vi vet att 
du kan, så låt alla do’s and don’ts stå kvar på hyllan! Se recepten som 
en mall och byt ut någon ingrediens om du vill. Ja, gör vad du vill – det 
gör oss glada, gladare, gladast. När mage, gom och ögon drabbas av 
ett lyckorus har vi gjort ett bra jobb.

PS. Vi har valt att inte ange hur många portioner recepten räcker till. 
I framför allt det gröna kapitlet ser vi rätterna mer som tillbehör eller 
förrätter. Där behöver du lägga till något för att bli riktigt mätt, som 
en bit fisk, kött eller kyckling. Eller så lagar du flera gröna rätter och 
serverar dem tillsammans. Och i kött- och fiskkapitlen kan du gärna 
komplettera recepten med något ur det gröna kapitlet. 

       //Tina

8

Chokladshake med banan
Lägg 1 fryst banan i bitar, 1 tsk kakao, 2 tsk chiafrön, 1 msk jordnötssmör (jordnöts-
smöret kan du skippa om du vill) och 3 dl mjölk i en kannmixer och mixa till en slät 
milkshake. Häll upp i fyra glas och njut kall.

Blåbärskick
Dela 1 avokado, ta bort kärnan och gröp ur avokadoköttet i en kannmixer. Tillsätt  
3 dl frysta blåbär, 1 msk riven ingefära, 6 dl mjölk eller mandelmjölk, ½ tsk malen 
kardemumma och ½ tsk malen kanel. Lägg till sist i 1 dl krossad is och mixa till en slät 
smoothie. Häll upp i fyra glas och njut kall.

162 163
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KOKB OK  F ÖR 
UNGA  MIL J ÖH J ÄLTAR

GÖRA GOTT

Quas fabulas mei ad, pro in choro congue voluptua. An pri nullam 
accumsan. Cum convenire torquatos cu, e Legendos expetendis id est, 

eu adipisci eloquentiam delicatissimi eum. His os fabulas volumus te, mei 
omnesque lucilius defi nitionem at. Vim te ullum persecuti, ne has ullum 

euripidis. Legendos expetendis id est, eu adipisci eloquentiam delicatissimi 
eum. His mazim reformidans et, eos an iudico iudicabit dissentiunt. Pri 

nihil saperet facilis ei. Haentiam s ignota verterem ex.Duo ei assum.

Victoria Voss |  Malin Landqvist
Förord av Johan RockströmG
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Kitchen Mission 
A Cookbook for Young  
Environmental Heroes
A cookery book that inspires children and young adults to start  
changing the world in a positive direction from their own kitchens.  
There are almost 50 delicious recipes that do good both for our 
planet and for ourselves – everything from breakfast and snacks 
to everyday food and party food. This book can help all young 
environmental heroes to really make a difference. The short, 
thought-provoking texts about the big environmental issues of 
our time, with explanatory illustrations, can also provide a star-
ting point for important and exciting discussions at the dinner 
table. The foreword has been written by Professor Johan Rock-
ström who maintains: “If we fix our food we can fix the planet!”

Original title Baka veganskt • Author Mattias Kristiansson • Format  
195 x 260 mm • Pages 112 • Publication date September 2020

Original title Göra gott • Authors Malin Landqvist, Victoria Voss • Format 
170 x 240 mm • Pages 192 • Publication date August 2020 

Baka veganskt · M
attias K

ristiansson

Vegansk bakning – lekande lätt!

Nu kan du äntligen bjuda på fika som alla 
vill ha! Det är lätt att göra veganska semlor, 
gräddtårta och kanelbullar. Här har Sveriges 
meste vegoprofil, Mattias Kristiansson, samlat 
sina bästa söta veganrecept som snabbt blir 
gästernas favoriter. Du lär dig baka klassisk 
sockerkaka, fluffiga cupcakes, cheesecake 
med körsbär och chokladkladdiga brownies 
– alla med växtbaserade ingredienser. Eller 
varför inte duka upp med spröda ballerinakex 
och glaserade munkar?

Från brownie och 
cheesecake till 

kanelbullar och semlor

Baka
veganskt

Mattias Kristiansson

ISBN: 978-91-552-6888-6

9 7 8 9 1 5 5 2 6 8 8 8 6
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Cooking Up  
The Good Life 
Food That Makes a Difference
A cookery book with the ambition to inspire and guide anyone who  
wants to improve their health through their food. It also works as 
a manual for becoming happier and more alert and maybe even 
turn our life around if we’ve received an unfortunate  diagnosis. 
By making small (or bigger) changes to our life style we can actu-
ally achieve big health gains. The recipes are simple to follow and 
to vary and will instil self-confidence in the reader. Chef Tareq 
Taylor guarantees delicious food – he never sacrifices flavour for 
the sake of health. His food is colourful and beautiful and involves 
lots of  vegetables, fruit, pulses, fish, shellfish, nuts, seeds and 
healthy oils, and smaller quantities of chicken, red meat, cooked 
meats and sugar. Dietitian Sara Ask is responsible for the health 
facts and all the good advice that  derives from well-founded health  
research. She also describes how we humans work and why we 
eat what we eat and make the choices we make. Why do some 
people find it easy to maintain their weight and not others? And 
how do you actually put together a good meal? One thing is for 
sure, there is no single formula for how to eat and live, just lots of 
different ways that may be right for you.

Original title Det goda livet • Authors Tareq Taylor, Sara Ask • Format 
195 x 260 mm • Pages 272 • Publication date August 2020

Vegan Baking 
30 Recipes for Everything, 
from Small Cakes to Gateaux
The book for everyone who wants to be able to offer vegan cakes 
and biscuits; classic sponges, light cinnamon buns, cheesecake 
with cherries, sticky chocolate brownies and more – all with 
plant-based ingredients. Mattias Kristiansson has devised  
over 50 sweet vegan recipes that will soon become favourites  
with guests.
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Frukost och mellanmål

Kryddig 
granola En burk hemgjord granola kan förgylla 

 vilken tidig, trött morgon som helst.

cirka 9 dl

2 dl nötter, t ex valnötter,  

hasselnötter och mandlar

6 dl rågflingor eller havregryn  

(eller hälften av varje), 210 g

2 dl kokoschips

½ dl vatten

½ dl rapsolja

½ dl flytande honung

2 tsk malen kanel

1 dl torkad frukt, t ex russin, tranbär,  

blåbär, vinbär, äpple eller  

frystorkade hallon

½ dl linfrön

1  Värm ugnen till 150 grader, varmluft.

2  Hacka nötterna grovt. Blanda rågflingor eller havre-

gryn, kokos och nötter i en bunke.

3  Blanda vatten, olja, honung och kanel i en annan 

bunke, häll det över grynblandningen och blanda 

väl.

4  Häll ut blandningen på en plåt med bakplåtspapper. 

Rosta mitt i ugnen i cirka 20 minuter, rör om efter 

halva tiden och passa noga mot slutet så att grano-

lan inte blir bränd. Ta ut och låt svalna.

5  Blanda ner torkad frukt och linfrön. Förvara gra nolan 

i en burk med tättslutande lock så håller den sig 

knaprig.

VARIERA GRANOLAN

Sätt smak – byt ut vattnet mot äppelmust eller 

apelsinjuice.

Nötfritt – byt ut nötterna mot frön, som sesam- 

och solroskärnor eller pumpakärnor.

Krydda loss – byt ut en del av kanelen mot  malen 

gurkmeja, kardemumma och ingefära.

Chokladgranola – tillsätt ½ dl kakaonibs i den 

 färdigrostade granolan.
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I en tabboulehn ska det vara 
mycket persilja. 

Jag använder även stjälkarna, för 
de smakar lika mycket persilja 
som bladen!
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Original title Wok, ris, nudlar • Author Jennie Walldén • Format 195 x 260 mm  
• Pages 168 • Publication date September 2020 

117116

NUDLAR

4 PORTONER    

Gör så här
1. Blanda samman risstärkelse, potatismjöl och salt. Häll 
på kokande vatten och rör om med pinnar eller en gaffel. 
Vänta i någon minut, knåda sedan samman till en deg 
med händerna. Knåda i 5–8 minuter tills degen är helt 
stabil. 
2. Nyp av en bit av degen i storleken av en lillfingernagel 
och gnid mellan handflatorna tills den blivit cirka 5–6 
centimeter lång. Den ska vara spetsig i ändarna, precis 
som en nålspets. Lägg på ett fat och fortsätt så med 
hela degen. 
3. Koka nudlarna i exakt 2 minuter, skölj sedan av med 
iskallt vatten så tillagningen avstannar. Låt droppa av i 
sil. Nu är de klara att tillagas i wok eller i soppa! 

Ingredienser
2 dl rismjöl 
3 dl potatismjöl
½ tsk salt 
2 dl kokande vatten 

Silvernålsnudlar är enkla att göra, bara lite tidskrävande. Det är den perfekta 
meditativa sysslan där slutmålet är den härliga måltiden. Även roligt att göra 
tillsammans med barn – de kan vara mer fingerfärdiga än man tror! Originalet 
kräver rismjöl och stärkelse från både vete och tapioka. De två sistnämnda kan 
vara svåra att få tag på men det går minst lika bra med vårt vanliga potatismjöl. 

Handgjorda silvertrådsnudlar

Tips
Det är viktigt att vattnet 
verkligen är kokande hett när 
det blandas med mjölet och 
stärkelsen, annars håller inte 
nudlarna ihop!

103102

RIS

4 PORTONER    

Gör så här
1. Lägg köttet i frysen i 1 timme, då blir det lättare att 
skära fint. 
2. Riv vitlök och finhacka salladslök. Blanda ihop alla in-
gredienser till marinaden och peppra lätt. Ställ åt sidan. 
3. Skär gurka och päron i tändsticksstavar. Ställ undan 
päronet. Salta gurkan lätt, rör om och låt stå i 5 minuter. 
Krama ur vattnet ur gurkan. Ställ åt sidan.  
4. Strimla morot med en grönsaksstrimlare eller pota-
tisskalare. Blanda risvinäger, socker och gochugaru. 
Blanda med den strimlade moroten. Ställ åt sidan.
5. Blanda gochujang med 1 matsked vatten så den blir 
lite lösare i konsistens. 
6. Ta ut köttet ur frysen och skär i så tunna strimlor du 
bara kan, de ska vara tunnare än tändstickor. Om det 
inte går kan du även skära tvärs över strimlorna så att 
de blir minimala tärningar. Lägg köttet i en bunke och 
blanda med marinaden. Smaka eventuellt av med mer 
soja, sesamolja eller peppar.
7. Lägg ris i djupa portionsskålar. Lägg strimlad morot, 
gurka, päron och mâchesallat på toppen av riset. För-
dela det marinerade köttet i mitten på varje skål, lägg en 
äggula på köttet och strö över pinjenötter och eventuellt 
shisoblad. Ringla över lite gochujang och servera! 

Ingredienser
300 g pinfärskt innanlår av 
    biff i tunna skivor (lövbiff)
½ gurka
1 hårt päron
salt
1 stor morot
1 ½ msk risvinäger
2 tsk strösocker 
1 tsk gochugaru 
2 msk gochujang + extra till 
    servering
1 msk vatten
4 portioner nykokt koreanskt 
    eller japanskt ris 
2 nävar mâchesallat eller spenat
4 äggulor 
25 g rostade pinjenötter
ev. 4 shisoblad

Marinad
1 vitlöksklyfta
1 salladslök
3 msk koreansk eller japansk 
    soja
2 tsk strösocker 
1 msk sesamolja
1 msk sesamfrön 
svartpeppar

I Korea älskar man råbiff! Det kallas yukhoe. Köttet är marinerat med soja och 
sesam och det är alltid kombinerat med krispigt päron och pinjenötter. Bibim-
bap betyder ”rört ris” och passar perfekt ihop med den koreanska råbiffen. Så 
man ska med fördel röra ihop hela rätten innan man hugger in. 

Yukhoe bibimbap

Original title Kris, kalas och kolhydrater • Authors Annina Rabe, Anna Hell-
sten • Format 148 x 210 mm • Pages 288 • Publication date May 2020

Carbs, Crises and 
Celebrations  
Stories and Recipes for Good 
and Bad Days
This is not just a cookery book – it’s also a book about eating!  
Culture journalists and amateur cooks Anna Hellsten’s and 
 Annina Rabes’ book contains masses of recipes but is also about 
everything else that goes with eating: memories, meetings, fanta- 
sies and fiascos. It is a book with wildly funny and deeply  serious 
texts about how food, food preparation and eating run like a con - 
tinuous thread through our lives, through crises, through child-
hood, in happiness and in sorrow. This is a homage to all the 
kitchens that pass through a human life, the liveliest room at the 
party, the heart of the home. A book for anyone who likes reading 
about food as much as preparing and eating it.

Veggie Meals  
in 15 Minutes 
Quick, Tasty and Green  
Recipes Made from Scratch 
Clear and simple recipes for flavoursome and delightful food 
 for lots of delicious dinners with family and friends. Wonderful 
vegetables and raw seasonal foods make vegan food a pleasure, and 
inspiring, clever recipes that please everyone make putting the 
food on the table quick and easy. There are also tips about what is 
useful to have in the fridge, the larder and the freezer and how to 
reduce food waste.
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Vad ska vi äta idag?

Här hittar du snabba, goda och 
vegetariska rätter som hela fa-
miljen gillar. Härliga recept som 
väcker matglädjen och inspireran-
de, smarta tips som hjälper dig 
att snabbt få middagen på bordet. 
Sätt grönsakerna i centrum och 
lyft vardagsmaten till nya höjder!

Maria Zihammou är matskribent 
och matkreatör och har skrivit 
många omtyckta kokböcker. Upp-
växt med en marockansk pappa,  
norsk mormor och svensk mor  
som älskar Frankrike hämtar hon 
sin inspiration från hela världen.

Lättlagat för 
hela familjen

ISBN: 978-91-552-6769-8

9 7 8 9 1 5 5 2 6 7 6 9 8
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Original title Vego på 15 minuter • Author Maria Zihammou • Format 
170 x 240 mm • Pages 112 • Publication date January 2020 

Authors
Annina Rabe is a cultural jour-
nalist and literary critic. She 
has been in the industry since 
the early 1990s and has written 
for a number of Swedish news-
papers and publications. 

Anna Hellsten is a critic and 
cultural journalist with a soft 
spot for film, music, perfume, 
and food. 

Wok, Rice,  
Noodles
The Ultimate Guide to  
Asian Flavours 
Drawing on her Korean roots, Jenny Walldén introduces readers 
to everyday favourites from the Asian kitchen and explores the 
variety of different noodles and rice. Recipes for tasty classics 
such as bibimbap and teriyaki chicken feature alongside instruc-
tions on making your own hand-pulled noodles and homemade 
kimchi.   

JENNIE

BONNIER FAKTA

WOK
RIS

N   DLAR

WALLDÉN
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KLASSISKA RÄTTER PÅ VEGANSKT VIS

1–2 blomkålshuvuden, ca 1 kilo

2 dl vetemjöl

2 tsk vitlökspulver

2 tsk lökpulver

1 tsk spiskummin

1 tsk paprikapulver

¼ tsk salt

¼ tsk mald svartpeppar

2 ½ dl växtdryck

rapsolja till fritering

MARINAD

3 vitlöksklyftor

½ dl veganskt smör

1 msk rökt paprikapulver

2 msk japansk sojasås

1 msk dijonsenap

1 msk tabasco

1 dl ketchup

½ dl vitvinsvinäger

½ dl agavesirap

ÖVRIGA TILLBEHÖR

3–4 stjälkar blekselleri

1 sats ranchdressing (se s. XXX)

Blomkål blir helt otroligt mustigt och smarrigt när man tillagar 
buketterna hela. Det är något speciellt i hur den på samma gång 
blir mustigare och mjällare, samtidigt som det inte blir riktigt lika 
sött som till exempel rotsaker kan bli. Konsistensen blir lagom 
tuggig och själva formen på blomkålsbuketterna lämpar sig 
perfekt för att ersätta kycklingvingar med. Därför var det ganska 
uppenbart att just blomkål skulle vara det perfekta substitutet 
till buffalo wings.
 Viktigt här är att inte fritera blomkålen för länge, då riskerar 
den att bli för mjuk. Det ska vara ett lätt och härligt al den-
te-krisp kvar i mitten av buketten. Du bör också äta dem direkt 
när du har vänt ner dem i hot saucen, paneringen blir lätt lite 
geggig annars.

• Börja med marinaden. Skala och hacka vitlök. Hetta upp en kastrull, 
smält vegosmöret och fräs vitlöken i det tills den blivit mjuk och precis 
börjar få färg.
• Tillsätt de övriga ingredienserna och låt koka upp. Smaka av med tabas-
co, sojasås, vinäger och socker tills du är nöjd och koka på låg värme i 10 
minuter. Rör om då och då så att det inte bränns i botten. Ställ åt sidan och 
låt svalna något medan du friterar blomkålen
• Skölj och skär blomkålen i stora buketter. Blanda ihop mjöl, kryddor, salt 
och peppar och rör om så allt blandas jämt. Vispa ner växtdryck lite i taget 
och vispa ut alla klumpar. Det ska bli som en tjock pannkakssmet som 
kletar fast på det du doppar i den utan att bli för stabbigt.
• Hetta upp en tjockbottnad kastrull, gryta eller traktörpanna med cirka 
4 cm olja i till 180 grader, eller tills en brödbit blir gyllenbrun på 30–45 
sekunder i oljan. Det enklaste är att kontrollera temperaturen med en stek-
termometer.
• Doppa blomkålsbuketterna en och en i frityrsmeten så de täcks helt och 
släpp därefter försiktigt ner dem i frityroljan. Fritera max 3–4 i taget så att 
temperaturen inte sjunker för mycket. Ta upp dem när de fått fin yta och 
låt dem rinna av på hushållspapper medan du friterar resten.
• Vänd de friterade blomkålsbuketterna försiktigt i marinaden så att de 
täcks helt. Servera omgående med selleristavar och ranchdressing

BUFFALO WINGS 
PÅ BLOMKÅL

Vegan Meals with 
5 Ingredients 
Simple, Quick to Fix and  
Delicious
Vegan food is easy to cook, tasty and accessible: just as all food 
should be! When Siri Barje cooks, you know it will have great 
 flavours and well-balanced ingredients.

Using just ten kitchen staples (oil, salt and other things you  
probably already have in your cupboard), just five ingredients are 
enough to cook good vegan food. For example, there’s scrambled  
tofu, portobello burgers and lentils. Or what about vegan versions  
of classics like bouillabaisse and chocolate mousse? Here you will 
find recipes for breakfast, light dishes, main dishes and desserts.

Welcome to the vegan kitchen!

Original title Klassiska rätter på veganskt vis • Author Gustav Johansson  
• Format 195 x 260 mm • Pages 192 • Publication date September 2020

Original title Vegan på 5 ingredienser • Author Siri Barje • Format 260 x 195 mm  
• Pages 160 • Rights sold German: Riva Verlag • Publication date April 2020

Classic Dishes 
the Vegan Way 
Climate-Friendly Recipes for 
Food from All Over the World
How can we eat the dishes we love while also protecting the 
 environment and animals? Chef Gustav Johansson’s answer to 
that question is a cookery book with vegan versions of favourites 
from all over the world. Gustav has collected together his best 
 recipes for everything from meatballs, pasta, pesto, pulled pork 
and fish and chips to tikka masala, Thai curry and bouillabais-
se. This book also contains masses of clever tips on how to start 
making vegan food, what alternative raw ingredients can be used 
and above all how to optimise the flavour.

7170

4 portioner
3 dl valfritt ris
270 g fast tofu

1 gurka
2 avokador

3 msk sesamfrön

Basvaror
3 msk rapsolja

4 msk japansk soja
salt

1      Förbered och koka riset efter anvis- 
ningen på förpackningen.

2     Skär tofun i små tärningar, stek den 
gyllene på hög värme i rapsolja. 

3     Häll soja i en skål och häll ned tofun 
och oljan. Låt marinera i minst 15 
minuter.

4     Dela gurkan på längden, ta en kavel eller 
slev eller kastrull och banka gurkan 
tills den mjuknar och krossas lätt, inte 
för hårt! Hacka sedan gurkan i trevliga 
bitar och lägg i en skål. Salta lätt.

5     Ta lite soja från tofun och häll ned  
i gurkskålen.

6     Rosta sesamfröna i torr panna, se upp 
de bränns lätt!

7     Dela avokadorna och skär i tunna 
skivor.

8     Lägg upp allt som små öar i skålar, 
toppa med sesamfrön.

Krossad gurka-  
och tofuskål

Åh, krossad gurka! Den tar upp så mycket smak! Men banka inte för hårt, 
den ska inte smulas sönder. Gurka med soja äts som snacks före maten i Kina, 
här får den ingå i en riktigt god skål. När det kommer till riset så har du två val, 

antingen kör du på snabbkokt jasminsris eller så kör du lite mer 
tidskrävande sushiris. På bilden är det sushiris men båda funkar lika bra.

4 msk japansk soja
salt

Author
Siri Barje is a Grythyttan-trained  
chef and has worked at restau-
rants such as Esperanto, Shibumi 
and Sally Voltaire & Sisters. 
Now, she is a regular guest chef 
on TV4’s Nyhetsmorgon and 
writes the popular blog Siribarje.
koket.se whilst also sharing her 
colourful dishes on Instagram.
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KLASSISKA RÄTTER PÅ VEGANSKT VIS

5–6 salladslökar, det vita

6 vitlöksklyftor

3 msk riven färsk ingefära

3 msk surkål

1–3 färska röda chilifrukter eller 

½-2 msk sambal oelek (frivilligt om 

man vill ha mer hetta, färdigköpt 

chiliolja är inte alltid jättestark)

2–3 msk kinesisk chiliolja, (Lao Gan Ma) 

3 msk chinkiang (kinesisk vinäger, 

går att ersätta med balsamvinäger)

1 msk agavesirap , eller motsvarande 

mängd strösocker

2 msk fl ytande tahini

1 ½ dl vatten

3 msk + 1 ½ msk japansk sojasås

300 g sojafärs

2 tsk sesamolja

rapsolja till stekning

TILL SERVERING

500 g vetenudlar

1 msk sichuanpepparkorn

5–6 salladslökar, det gröna

Dan Dan-nudlar är klassisk streetfood från Sichuanprovinsen i 
Kina, som är känd för sina chiliheta rätter och framförallt för den 
karaktäristiska sichuanpepparn som ger en väldigt speciell stick-
ande hetta på tungan och smakar lätt av lime. Jag upptäckte 
sichuanköket för något år sedan och har varit helt besatt av 
smakerna sedan dess, vilket jag uppenbarligen inte är ensam om. 
Jag la ut det här receptet på bloggen i december 2019 och det har 
sedan dess varit ett av de absolut mest lästa på bloggen, alla kate-
gorier. Mitt recept är inte 100 procent som originalet, då vissa av 
råvarorna kan vara svåra att få tag i, men gott är det!
 Du kan servera nudlarna på två olika sätt, beroende på vad du 
föredrar. Antingen serverar du rätten som den oftast serveras i 
Kina, med såsen i botten, nudlarna i mitten och sedan toppat med 
färs och salladslök. Eller så rör du helt enkelt ihop allt i wokpannan 
och serverar rätten ihopblandad. Jag föredrar faktiskt det sist-
nämnda, då det känns enklast.

• Koka nudlarna enligt anvisning på förpackningen och låt dem stå i kallt 
vatten tills de ska serveras så att de behåller sin konsistens.
• Rosta sichuanpepparkornen i en torr wok eller stekpanna. Ta upp 
dem när de börjar dofta gott och mortla dem. Ställ åt sidan så länge.
• Strimla salladslöken och separera de vita och gröna delarna. Spara 
de gröna delarna till att toppa den färdiga rätten med. 
• Skala och riv vitlök och ingefära. Grovhacka surkålen och skiva 
chilin om du vill ha extra sting. Rör ihop chiliolja, chinkiang, agavesirap, 
tahini, vatten samt 3 msk soja till en sås och ställ åt sidan så länge. 
• Hetta upp en wok eller stekpanna med lite rapsolja i till hög värme och 
stek sojafärs, surkål och de vita delarna av salladslöken tillsammans med 
1 ½ msk sojasås och sesamolja tills färsen börjar bli knaprig. Lägg i en 
bunke och ställ åt sidan så länge.
• Häll i lite mer olja i stekpannan och fräs vitlök, ingefära och färsk chili på 
hög värme i cirka 30 sekunder. Rör om så att det inte bränns, men se till att 
allt blir genomstekt och luktar gott. Häll i chilisåsen och rör om. Koka upp 
och låt koka i 2–3 minuter. Smaka av med soja, vinäger och eventuellt mer 
chiliolja om du tycker att balansen behöver justeras.
• Rör ner nudlarna i såsen och låt dem bli varma. Vänd ner färsen, rör om 
så att allt blandas och toppa sedan med sichuanpeppar och salladslök. 
Servera omgående!

DAN DAN-NUDLAR
4 PORTIONER  *   [0,5 KG CO2e]
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www.bonnierfakta.se

Underlätta vardagen med dessa enkla och goda recept! I den här boken hittar du allt-i-ett-rätter 
som sköter sig själva i ugnen eller grytan medan du sysslar med annat, snabblagade soppor som 

smakar ännu godare dagen efter, festligare rätter som sätter guldkant på vardagen, matiga mellan-
mål i hast, samt lättlagade och mumsiga bakverk – alla med Jennys signum: klassiker med en 
unik twist! Snabba och prisvärda lösningar är väl det som alla hungriga familjer därute söker? 

Dessutom smakar det gudomligt gott!  

Jenny Warsén driver sedan många år tillbaka Jennysmatblogg.nu – Nordens största mat- och bak-
blogg. Hon har tidigare gett ut boksuccéerna Baka med godis, Middagstipset och Jennys jul. 

Mat som hela familjen gillar! 

BONNIER  FAK TA

Superenkla recept för dagens alla måltider

SNABBT,
GOTT&
BILLIGT
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Tasty, Quick  
and Cheap 
Problem-Solving Cookery 
A problem-solving book with a focus on simplicity and speed. 
This books aims to provide dishes that take less than 20 minutes 
to prepare and involve ingredients that are cheap to buy. The book 
is divided into six chapters and contains 80 recipes for one-pot 
dishes that look after themselves in the oven while you get on with 
other things, simple and quick soups, festive dishes to brighten up 
your everyday diet, hearty snacks on the run, plus delicious, easy-
to-make cakes and desserts.

Original title Veckans matsedel • Author Zeina Mourtada • Format  
195 x 260 mm • Pages 176 • Publication date September 2020

Original title Snabbt, gott och billigt! • Authors Jenny Warsén • Format 
195 x 240 mm • Pages 160 • Publication date July 2020

My Meal Plan 
Recipes from Different  
Parts of the World for the  
Entire Week
A cookery book with a focus on quick-to-make everyday food and 
practical menus for the week to turn to when time and ideas are 
in short supply. There are loads of recipes that will get everyone 
gathering eagerly around the dinner table, such as Thai meatballs 
with peanut sauce, Mexican pulled chicken, Iranian meatloaf and 
Venezuelan cheese and potato soup.

Zeina Mourtada is the name behind the multiple award- 
winning Zeina’s Kitchen, one of Sweden’s biggest food blogs.  
Zeina has become a widely-appreciated food writer and blogger 
with her go-to recipes.

MIDDAGSRECEPT FRÅN OLIKA  

DELAR AV VÄRLDEN

Baking with  
Vegetables
Recipes for Buns, Loaves, 
 Baguettes and Crispbreads
Green courgette baguettes, carrot buns and rye crispbread with 
celeriac. When you start to think more broadly about baking,  
endless new possibilities open up. The result is delicious and 
colourful bread, with the bonus of extra nutrition. Here you will 
find 40 recipes that all contain vegetables, many of which are  
also gluten free. This book makes eating vegetables both easy  
and tasty!

Baka med bönor nästa gång du ska bjuda på hembakat – ett enkelt och 
smart sätt att få in mer av de nyttiga baljväxterna i din matlagning.  
 Lina Wallentinson har skrivit en bok om hur du bakar alltifrån härliga 
matbröd till knaprigt knäcke, läckra pizzor, pajer och söta bakverk. Hon 
berättar vad du ska tänka på och ger recept på godsaker som du aldrig 
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Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175°C.
2. Riv rödbetorna fint. Lägg dem i en 

sil och pressa ut saften i en bunke, 
det ska bli 1 dl juice. (Rivet som blir 
över går fint att baka bröd med, t 
ex frallorna på sid XX).

3. Blanda alla torra ingredienser i en 
bunke. Tillsätt det kokheta vattnet 
och rör till en slät smet.

4. Tillsätt rödbetsjuice, honung och 
olja och rör slätt igen. Låt smeten 
svälla i cirka 5 minuter.

5. Kavla ut smeten tunt mellan två 
bakplåtspapper, se till att den når 
ända ut i kanterna. Lyft över på 
en plåt och dra bort det översta 
bakplåtspappret.

6. Grädda i mitten av ugnen i 30 mi-
nuter. Passa mot slutet så det inte 
bränner.

7. Vänd knäcket upp och ner på ett 
galler, dra bort bakplåtspappret 
och låt knäcket svalna. Bryt i bitar. 
Förvara i lufttät förpackning så 
håller det sig krispigt.

Ett knäcke att bli beroende av. Så 
säger de flesta som smakat. Och 
visst, det är nästan lite som ett 
snacks. Och hundra gånger godare 
än chips!

Ger 1 plåt
2–3 medelstora rödbetor eller 1 dl 

rödbetsjuice  
1 ½ dl pumpafrön
½ dl linfrön
1 dl solrosfrön
½ dl majsstärkelse (25 g)
1 dl torkade tranbär
½ tsk salt
1 msk fiberhusk
1 dl kokande vatten
½ msk flytande honung
½ dl rapsolja

Rödbetsknäcke med tranbär

Original title Baka med grönsaker • Author Lina Wallentinson • Format 
170 x 240 mm • Publication date March 2021
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Vegetables A–Z 
At last top green chef, Paul Svensson, releases his big book of 
vegetables! With over 400 recipes spread out over 35 chapters, 
this is a real vegetable bible where you will learn everything that 
is worth knowing about vegetables and how to cook them.

Every vegetable from A to Z is presented in interesting and 
educational texts, spiced up with unique facts about organic 
 produce. Sustainability and nutrition are the key words here as 
well as the importance of reducing food waste and using every 
single part of the vegetable. 

The book is for anyone who loves vegetables but who isn’t 
necessarily a vegetarian. Here you will learn how to get the maxi-
mum flavour out of every vegetable as well as being introduced to 
some unexpected, exciting flavour combinations.

The trend today is to be greener and eat less meat. A good cook-
book like this one therefore fills an important need. Just as useful 
for everyday life as well as for preparing for a party.

Original title Grönsaker A–Ö • Author Paul Svensson • Publication date   
April 2020 • Format 170 x 230 mm • Pages 512 

Climate Friendly 
Meals
We throw away more than a third of the food produced worldwide: 
a terrible waste of both resources and money, and a large strain on 
the environment. So, it is time to take action against food waste, 
and award-winning chef Paul Svensson knows just how to do it. 
He started the pop-up restaurant Retaste where discarded food 
was made into delicious meals, and in this cookbook you will find 
80 climate-smart recipes and tips that reduce the food waste in 
your own home.

Paul Svensson likes simple, sustainable and vegetable-based food  
and is passionate about inspiring a food philosophy with all things  
green at its core. He has represented Sweden in the Bocuse d’Or  
and has worked at several of the world’s and Sweden’s best gastro- 
pubs. Since 2014, together with Christofer Ekman, he runs the 
restaurant at Fotografiska in Stockholm – which in 2017 was 
named the world’s best museum restaurant. Paul has also written 
several cookbooks.

The Happy  
Forager 
Knowing Your Wild Food 
Pick the right plants and turn them into food! Nature offers an 
abundance of things we can eat. Take care of yourself and enjoy 
all the green around you at the same time. At home, you can use 
the plants from your garden in both food and beneficial home re-
medies. Experienced herbalist Lisen Sundgren’s new book looks 
at 33 wild, edible and common herbs, flowers and berries. The 
book is based partly on her popular book Wild Food, but this time 
there are even more plants and recipes – all in a format perfect 
for bringing the outdoors indoors and creating something on the 
spot. Each plant is illustrated with breathtakingly beautiful and 
detailed watercolour paintings, making it easy to choose the right 
option for your needs.  

Original title Äta vilda växter • Author Lisen Sundgren • Word count 29 500  
• Publication date March 2020 • Format 130 x 210 mm • Pages 176 

Veggie Meal Prep
Prepare your weekday dinners on a Sunday and avoid getting 
stressed out! With the help of this book you will no longer need to 
figure out what to eat and go to the store every day. Veggie Meal 
Prep contains shopping lists and weekly meal plans with vegeta-
rian recipes for three months. Which will be your favourite?

Several of the recipes are vegan or can be easily adjusted to fit 
vegans. As in her previous book Vegetarian in 30 Minutes, chef 
and food communicator Ylva Bergqvist shares easy to make and 
tastefully composed recipes with inspiration from around the 
world. So get your saucepans out and start preparing your food,   
to make your life both easier and more delicious.

Original title PREPP • Author Ylva Bergqvist • Word count 26 000  
• Publication date August 2019 • Format 195 x 250 mm • Pages 192 

Original title Rädda maten • Author Paul Svensson • Word count 19 000  
• Publication date August 2019 • Format 170 x 240 mm • Pages 128 
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Mint Kisses and 
the Roaring in 
Your Head
A Year in Baking and Living
My Feldt’s Waffles and White Noise: A Baking Book is what you 
need whether you’re happy, sad, angry or jealous…. Why? Well,  
we eat when we celebrate, when we’re grieving, and when we’re 
sad. What’s more, our strongest memories are often those linked 
to food.

We all experience the same range of emotions at some point in 
life, but perhaps not at the same time. One tends to cancel out the 
other and author My Feldt wants to share both big and small food 
emotions with you. This is as much a book about what it means   
to be human as it is a recipe collection.

Original title Rullrån och tankebrus • Author My Feldt • Reading material 
Author Bio, Author Letter • Publication date May 2020 • Format 195 x 260 mm  
• Pages 320 

One-Pan-Baking 
Deluxe
Baking Queen Frida Skattberg is back with a new book, and this 
time she’s got recipes that almost anyone can make. What’s more, 
all you need is a baking tray! Here you will find classics such as 
chocolate cakes, pavlova and Swiss roll updated deluxe style,   
as well as the pastries you might not know you can make on a 
baking tray.

Original title Baka i långpanna deluxe • Author Frida Skattberg • Publication 
date March 2020 • Format 170 x 220 mm • Pages 112 

Homemade Ice 
Cream Desserts
62 Recipes of No-Machine  
Ice Cream
Who wants to make ice cream using just a few ingredients? With 
no ice-cream maker in sight? If this sounds too good to be true, 
well it’s not! All you have to do is make Camilla Hamid’s ice cream 
and then let the freezer do the rest. It’s never been easier to get 
delicious, creamy ice cream. Camilla is well known for imagina-
tively combining and refining recipes. What about her ice cream 
with flavours as varied as raspberry, cinnamon bun or lemon 
meringue? Many of the book’s 62 recipes can be made either vegan 
or gluten free. There are also several recipes for ‘nice cream’ 
which is a somewhat healthier version of ice cream with flavours 
including sweet potato or coconut.

Original title Godare glass • Author Camilla Hamid • Publication date  
April 2020 • Format 170 x 220 mm • Pages 152 

Original title Baka och spritsa • Author Emma Brink Rask • Word count 
19 000 • Publication date March 2020 • Format 170 x 240 mm • Pages 112 

The Little Book 
of Piping Ideas 
for Cakes
Learn to pipe like a pro!

It’s easier than you think to turn your broken biscuits, cupcakes,  
pies, pastries and cakes into beautiful works of art to impress your 
friends. Here, Emma Brink Rask who runs the popular bak ing 
blog Brinken Bakar offers 40 delicious recipes, practical step by  
step pictures and her very best tips on how to successfully deco-
rate your pastries in many different ways – using only five different 
piping nozzles.

Cupcakes
Trodde du att cupcakes var omodernt? Tänk om!  
De är det ultimata bakverket, som en egen liten  
tårta bara till dig. Dessutom har varje muffins  

en perfekt yta att gå loss på med tyllar  
och toppings.

40   41

Camilla Hamid

UTAN GLASSMASKIN

BONNIER FAK TA

RUBRIK HÄR OM GLASS
Ro te doluptat odit mo eos reprenditet aspel maio. Nis accum-
qu atempedit veliqui temped quis est magnam la dem reperovit 
autem que ilic temque et offic tem volor si debissum qui to 
omnimin cum fugit que labore everum aute vellacc usamendia 
velique dolesequi sitia volore dolor aut aut quatur, solesciuntio 
occatias aliquid eliquib uscipid moluptate velectotae mollent 
erovit et enduntu ritiorupicia vendistem ipicipi endignimus 
cum corum nimusandi ut eos mo optat eatur, simenis coresci 
endictur? Ipsanto quis nihil ilitas sam iusam, omniet.

CAMILLA HAMID Ipsanto 
quis nihil ilitas sam iusam, 
omniet, ullaut re enis ditiur, 
ipsam antur modias aut dem 
qui ut unt ut esequi dolest, 
simaior emquam eos sit, que 
volorum rehendi tatisto omnisto 
rerspe rehenis dolupta tiosamus 
volorisimus re, cor maios aborem.

18 • EFTERRÄTTSGL ASS

1. Vispa grädden till mjuka toppar. Tillsätt sötad  
kondenserad mjölk och vaniljsocker och vispa lite till.

2. Häll upp glassmeten i en långpanna som får plats  
i frysen, plasta in och ställ i frysen för att stelna  
i minst 6 h.

3. Sätt ugnen på 175 grader (över och undervärme).

4. Sikta ner vetemjöl, kakao och vaniljsocker i en 
bunke. Vispa smör, socker och salt ljust och fluffigt 
i en annan bunke. 

5. Tillsätt äggulan tillsammans med de torra  
ingredienserna. Arbeta ihop till en jämn deg.

6. Dela degen i två lika stora delar, plasta in dem  
och låt dem vila i kylen i minst 30 minuter.

7. Ta ut en degbit ur kylen och kavla ut den till en 
rektangel. Stansa ut runda kakor av degen och  
lägg dem på plåt med bakplåtspapper. Gör 
likadant med resten av degen och nagga sedan 
kakorna med gaffel.

8. Grädda kakorna i mitten av ugnen i 15–16 minuter, 
ta ut och låt dem svalna helt.

9. Stansa ut runda glassblock med samma utstansare 
som du gjorde kakorna. Lägg bitarna mellan två 
kakor vardera, slå in i papper och låt ligga i frysen 
tills det är dags att servera.

GLASS
5 dl vispgrädde
1 burk sötad, kondenserad 
mjölk à 397 g
2 tsk vaniljsocker

K AK A
2,5 dl vetemjöl
1 dl kakao
½ msk vaniljsocker 
150 g mjukt, 
rumstempererat smör
1 dl strösocker
½ tsk salt 
1 äggula

Byt ut mjölet mot  
4 dl glutenfri mjölmix

Sandwich 
Sandwichglass är en glass jag utan problem kan föräta  
mig på. Godast är den här glassen när de fått stå i frysen  
i några timmar och kakorna sugit åt sig av vätskan i glassen 
och blivit sådär mjuka så att de bara smälter i munnen.
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Crafts 
& Hobbies

The Art of  
Weaving 
A Practical Handbook
A practical and inspiring basic handbook on weaving from two 
renowned weavers – Åsa Pärson and Amica Sundström. Here you 
can learn all about weaving, from how to set up a loom to choosing 
materials, binding and weaving techniques. The book is richly 
illustrated with photographs and instructive drawings. The book 
contains 22 weaving projects to inspire you regardless of whether 
you are a beginner or a more experienced weaver. Here you will  
also find reliable tips that will help you move on with your weaving.  
A weaving bible and classic among craft books.

Original title Konsten att väva – En praktisk handbok • Authors Amica  
Sundström, Åsa Pärson • Format 195 x 260 mm • Pages 288 • Rights sold 
English: Trafalgar Square Books • Publication date April 2021

Åsa Pärson & Amica Sundström

Konsten att väva
EN PR A KTISK H A NDBOK

B O N N I E R  F A K TA

Vävprojekt

1.

 70  KONSTEN ATT VÄVA

Servett  
i partisolvad satin

Klassiskt snyggt med en rutig servett i satin. Här har 
jag fortsatt med min färgkod till köket och valt att 
väva en inslags- och varpsatin i blått och vitt. Varpen 
är vit och inslaget mörkblått. För att ytan ska kännas 
levande och inte monoton har jag varierat bredden  
på partierna i solvningen. Rutorna blir på så sätt inte 
helt kvadratiska över ytan. Det ser ut som det, nästan, 
och jag tycker att det finns ett värde i att allt inte är 
perfekt och lika.

Ursprunget till servetten kan vara den medeltida bi  l äg garen, en så kallad 
långservett, där halva bredden  lades under tallrikarna längs hela  bordet och 
andra  halvan veks upp över tallriken. Vid måltiden lades halvan  som låg 
 över tallriken ner i knät. De medeltida långservetterna var i regel omönst-
rade eller hade några få blå ränder. De försvann ur bruk under 1500-talet 
och er sattes då av servetten så som vi känner den i dag. Dessa var mer eller 
mindre fyrkantiga och i regel runt 90 × 90 cm stora. I förteckningarna över 
den svenske kungen Erik XIV:s linneförråd 1562 upptas 11 långservetter,  
1 13 damast servetter och 38 drällservetter. 

KONSTEN ATT VÄVA   111   110  KONSTEN ATT VÄVA

1.

3.

4.

5.

6.

2.

1. Skyttlar används till att föra in inslaget i varpens skäl.  Skytt lar 
finns i olika storlekar och former och anpassas efter mate rialet  
i väven: gör du en pläd med tjockare ullgarn behöver du  en  större  
skyttel för att inte behöva byta spole så ofta.  Väver du i en tunn 
lin varp behöver du en lägre skyttel som utan svårighet går 
 igenom skälet.

2. Mattskyttlar finns i olika utföranden och används när man 
väver med tjockt inslag, till exempel mattrasor.

3. Spolpapper/spolpipor sätts på spolmaskinens ten   
(svagt konisk pinne i metall) och garnet spolas upp på dem.

4. Vävspännare används för att hålla ut vävbredden. De finns   
i flera olika utföranden, både i trä och metall. Du behöver ha väv
spännare som täcker in de bredder du väver på. Det är bra att  
ha flera olika storlekar så du kan undvika att ha vävspännaren   
i ytterläge – den orkar inte alltid hålla ut väven tillräckligt då.

5. Solv- och skedkrokar används för att dra trådarna genom 
solvetsöga och genom rören i vävskeden. Det går bra att använda 
de smala krokarna till både solvning och skedning. När du skedar 
behöver dock kroken inte vara lika smäcker och därför finns det 
bredare varianter av skedkrokar.

6. Spolmaskin används till att göra garnspolar att sätta  i skytteln. 
Tänk på att alltid veva medsols, kugghjulen påverkas negativt och 
börjar kärva om du vevar motsols. 
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Original title Trettiofem sockor • Author Maja Karlsson • Format 170 x 260 mm  
• Pages 208 • Rights sold English: Trafalgar Square Books • Publication date 
September 2020

Everyday Knits 
Sweaters, Cardigans, Mittens 
and Other Warm Clothes
Basic descriptions of single colour and multi-coloured garments 
in different sizes. From the simplest project to those that take 
longer. Icelandic sweaters knit from top to bottom, pretty V-necked 
cardigans, an all-over patterned jumper, an elegant sweater with 
a cowl neck and a cardigan-wrap to fit anyone. The author also 
provides tips on knitting techniques, handy care advice and a few 
simple recipes for natural dyes. Find out more about how you can 
colour, design and combine patterns or choose a favourite from 
the inspiring catalogue of patterns.

35 Socks
Fun Projects for Both  
Beginners and Experienced 
Knitters
Experienced knitting book writer and designer Maja Karlsson’s  
new book is full of socks that will kickstart your desire to knit –  
everything from the simplest beginner’s sock to more advanced 
patterns. The descriptions and diagrams are easy to follow and 
there is also a ‘knitting school’ for various design and technical 
points. Maja takes her inspiration from the natural world, from 
country folk and from cultural history, all of which is clearly re flec- 
ted in her socks and in the beautiful and evocative images. This is 
a book to find inspiration in and come back to year after year.

Original title Stickat till vardags • Author Erika Åberg • Format 195 x 260 mm  
• Pages 144 • Publication date September 2020

stickat_till_vardags_skarp_inlaga_tb18juni_k3.indd   48 2020-06-23   14:30

ärm Sätt de 54 (61) 67 (72) 74 (77) m 
från tråden i den ena sidan av arbetet på en 
rundsticka eller strumpstickor, pilla upp den 
tillfälliga uppläggningen mitt under ärmen, 
för över även dessa maskor till stickan och 
plocka dessutom upp 2 m på var sida om de 
nya för att undvika hål. Låt markören mitt un-
der ärmen sitta kvar (härifrån mäts nu arbetet), 
men sätt också i ännu en markör som får följa 
med i stickningen. Varvet börjar nu mitt under 
ärmen. När arbetet mäter 1 cm stickas de 
2 + 2 extra maskorna ihop med omgivande 
maskor = 60 (67) 75 (80) 84 (87) m. Sätt en 
markör mitt i de 6 (6) 8 (8) 10 (10) m under 
ärmen. Låt markören följa med i arbetet, den 
ska användas lite senare när det ska minskas 
och ökas mitt under ärmen.

Varvet börjar nu vid markören. När ärmen 
mäter 2 cm från delningen i alla storlekar, 
minskar du 2 m mitt under ärmen genom att 
sticka 1 m, 2 tills (högerlutande), när 3 m åter-

står till markören – sticka 2 tills i bm, 1 rm =  
2 m minskade. Minska så med 3,5 (2) 1,5 (1) 
1 (1) cm mellanrum totalt 4 (6) 7 (8) 9 (8) ggr 
= 52 (55) 61 (64) 66 (71) m.

Sticka tills arbetet mäter 16 (16) 16 (13) 
13 (12) cm från delningen (att måttet är kor-
tare i de större storlekarna beror på att halsen 
är vidare och oket längre). Nu ökar du 2 m 
mitt under ärmen enligt samma princip som 
på fram- och bakstycket. Öka så med 1 cm 
mellanrum totalt 18 (16) 17 (20) 20 (20) ggr 
= 88 (87) 95 (104) 106 (111) m. Sticka vida-
re tills arbetet mäter 45 (44) 42 (41) 39 (38) 
cm från delningen, prova tröjan och se om 
ärmlängden räcker. Det är nu ca 8,5 cm kvar 
till färdigt mått.

Sticka 1 rätt varv där du minskar 0 (0) 0 
(0) 2 (0) m = 88 (87) 95 (104) 104 (111) m. 
Nästa varv stickas så här: Sticka 0 (1) 1 (0) 0 
(1) m och sedan 2 tills varvet ut = 44 (44) 48 
(52) 52 (56) m.

56  #koftanflora #koftanjordmån #koftanjordman
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Byt till stickor 3,25 mm. Sticka rätresår en-
ligt ovan i 8 cm, eller till önskat mått. Maska 
av i resår. Ärmen mäter ca 52 (51) 49 (48) 
46 (45) cm från delningen. Den andra ärmen 
stickas på samma sätt.

avslutningsvis Fäst alla trådar, men 
spara några cm tråd tills du tvättat plagget. 
Knappkanten och knappslån stickas i rätres-
år med stickor 3,75 mm. Börja med vänster 
knappkant, sticka ca 2,5 cm eller 3 omg resår. 
Maska av med i-cord (se s. 24). Placera ut 
markörer där du vill ha knapparna – med ca 
5 cm mellanrum. Sticka höger knappslå med 
knapphål och maska av. Tvätta koftan och låt 
den torka innan du klipper upp, langetterar, 
syr i knapparna och klipper av de sista trådar-
na. (Se s. 30 för tvättips, s. 27 för knapptips).

Färdiga mått i cm: S M L XL XXL XXXL

Övervidd 44 48 52 57 63 69

Nedervidd 50 54 58 63 69 75

Hel längd 56 58 60 62 64 66

Ärmlängd 77 78 79 80 81 82

Garnåtgång i gram: S M L XL XXL XXXL

Sand på grått 330 385 400 450 530 580

Silver 30 35 35 45 50 55

Blåbär 30 30 35 40 50 55

Mylla 25 30 35 40 45 55

Vill du i stället sticka koftan enfärgad, 
alltså koftan Jordmån, är garnåtgången 
följande – med samma masktäthet som an- 
ges ovan: S = 400, M = 470, L = 500, XL 
= 550, XXL = 630, XXXL = 700. 
 Sticka diagrammets varv enfärgade och 
öka på angivna varv, men sticka hela 
arbetet med stickor 3,75 mm eller de 
stickor du behöver för att hålla mask-
tätheten. Observera att måttet på oket 
sannolikt blir ett annat när du stick-
ar Jordmån. Sticka då bara vidare tills 
arbetet har rätt mått före delningen för 
fram- och bakstycket samt ärmarna.

koftan flora diagram
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<< 2
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S–M–L
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XL–XXL–XXXL
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<< Ökningsvarv
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SÖMNADSINSTRUKTIONER 
1. Vik in överkanten av fickan, 
först 1 cm och pressa. Vik 
sedan in ytterligare 3 cm och 
pressa. Sy en stickning cirka 
2,8 cm från kanten.

2. Vik in 1 cm runt sidorna och 
nederdelen av fickan och pres
sa. Placera på vänster fram
stycke enligt markering och 
sy fast med en stickning 2 mm 
från kanten.

3. Dubbelvik och pressa fram
kanten på båda framstyckena, 
först 2,8 cm och sedan 3 cm. 
Ingen stickning behövs, efter
som knappar och knapphål kom
mer att hålla vikningen på plats.

4. Ta de båda okdelarna och 
placera den ena räta mot räta 
med bakstycket och den andra 
rätan mot avigsidan på bak
stycket. Sy och pressa sedan 
oket uppåt.

5. Gör sedan samma procedur 
med framstyckena, ena okdelen 
mot rätan och andra mot avigan 
på framstyckena, sy från insidan 
av oket, vänd och pressa.

6. Sy ihop kragen i ytterkant 
och klipp ner halva sömsmånen 
vid spetsarna. Vänd, pressa 
och sy en stickning genom 
underkrage och sömsmåner.

7. Sy kragen mellan kragstån
den, pressa och vänd ut och in. 

8. Pressa in sömsmånen i bot
ten av kragstånden, både yttre 
och inre.

9. Sy på kragståndet på in
sidan av skjortan.

10. Nåla fast det yttre krag
ståndet så att den tidigare 

Du kan enkelt 
välja att göra 
en ståkrage 
genom att låta 
bli att använda 
kragdelen.

SÖMSMÅN
Sömsmåner är inte inkluderade 
i mönstret utan läggs på enligt 
följande:                                           
• Runt om kragdelarna och 
 i överkant av kragståndet, 
 lägg till 7 mm.
• Ärmhålet och ärmkullen, lägg  
 till 1,5 cm.
• Bottenkanten på kroppen, 
 lägg till 5 + 6 mm.
• Lägg inte till någon sömsmån 
 i framkant.
• På resten av plaggdelarna, 
 lägg till 1 cm.
 
KLIPPA UT
1. Rita av din storlek på 
skjortan på mönster papper.

2. Placera mönsterdelarna 
på dubbelvikt tyg och klipp 
ut alla delar som det ska vara 
x 2 av och x 1 mot vikt kant.
Vill du sy ett dubbelt ok så 
klipper du två delar. Tygåt
gången är beräknad till två 
okdelar.

3. Vik ut tyget och klipp de 
delar som är x 1 på enkelt tyg, 
kom ihåg att lägga mönstret 
på tygets rätsida då.

4. Markera ut alla fickplace
ringar och knapplaceringar på 
tyget samt klipp stämhacks
markeringar innan du börjar sy.

5. Klipp till och pressa på 
mellanlägg på kragdelarna, 
framkanten, fållen på fickan, 
manschetten och sprundet.

15. Vik bottenkanten dubbelt, 
5 + 6 mm, pressa och sy en 
stickning 5 mm från kanten.

16. Sy ihop manschetterna i 
ytterkanterna, klipp ner halva 
sömsmånen vid hörnen, pressa 
och vänd. Pressa in sömsmå
nen i toppen av manschetter
na.

17. Vik vecken på ärmen enligt 
stämhacksmarkeringarna och 
nåla fast manschetten från 
insidan av ärmen, sy. Nåla fast 
utsidan av manschetten så att 
den precis täcker den tidigare 
sömmen. Sy först en stickning 
2 mm från kanten och därefter 
en parallell stickning 8 mm intill 
kantstickningen.

18. Sy knapphålen och sy i 
knapparna. 

sömmen precis döljs. Sy en 
stickning 2 mm från kanten 
från utsidan av kragståndet. 
Sy även en stickning 2 mm från 
överkanten av kragståndet.

11. Pressa ärmsprundet och sy 
ärmsprundets stickningar.

12. Sy ihop ärmsömmen ner till 
sprundet, overlocka/sicksacka 
kanten, pressa sömmen framåt.

13. Sy fast ärmarna i ärmhå
len och overlocka/sicksacka 
kanten. Pressa sömsmånerna 
in mot kroppen och sy en 
stickning 1 cm från ärmhåls
sömmen.

14. Sy ihop underärmssömmen 
och sidsömmen på fram och 
bakstycke, overlocka/sick
sacka kanten, pressa sömmen 
framåt, sy en stickning 7 mm 
från sidsömmen.

Sew Your Own
10 Functional, Unisex, Scandinavian Designs

Original title Sewing Fashion • Author Ann Ringstrand • Format 215 x 275 mm  
• Pages 256 • Publication date October 2020 
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Storlek

Damstorlek

Herrstorlek

Bröstvidd

Rygglängd, nacke–midja

Armlängd, axel–handled

S

34–36

42–44

84

40

60

M

38–40

46–48

92

40

60

L

42–44

50–52

100

40

60

KROPPSMÅTT I CM

MATERIAL
• Yttertyg till klänningen.                                                                                                                                      
• Mellanlägg.
• Sju knappar.

PASSFORM
Den här passformen är vid och 
överdimensionerad. Alla mått 
är väl tilltagna och modellen 
passar alla kroppstyper. Hals
hålet har normal storlek.

STORLEK
Välj storlek utifrån ditt bröst
mått (se Kroppsmått i cm). Ett 
annat bra sätt att välja storlek 
är att mäta en klänning där du 
gillar passformen och måtten. 
Eller en klänning som du vet 
att du önskar var större eller 
mindre.

Den här klänningen kan du 
bära på olika sätt, lite löst 
sittande är grundtanken. För 

Storlek

Bröstvidd

Mitt bak längd

Ärmlängd

S

117

127,5

19

M

125

127,5

19

L

133

127,5

19

PLAGGMÅTT I CM

en mer nära passform, välj en 
mindre storlek. 

Klänningen har nerhasad axel. 

TYGÅTGÅNG
Tygåtgången är ungefärlig för 
140 cm bredd. Tänk på att tyget 
kan krympa vid tvätt. Tvätta gär
na tyget enligt anvisningar innan 
du börjar sy. Ett mönstrat tyg 
kan kräva mer tygåtgång om du 
vill mönsterpassa delarna.

Storlek

Yttertyg Saint dress

S

235

M

235

L

240

TYGÅTGÅNG I CM, TYGBREDD 140 CM

Så här gör du

Saint dress

#s
ai

nt
dr

es
s

Author
Ann Ringstrand is a clothing 
designer best known as the 
founder of clothing label Hope. 
After a spell as chief designer at 
Hope, she is now dedicating her 
creative efforts to several disci-
plines under her new brand,  
Ann Ringstrand.

A sewing book with simple and well-tailored clothes designed by 
one of Sweden’s foremost designers who was involved in founding 
the fashion label HOPE in 2001. The book is based on 10 basic 
designs for you to sew. These patterns can then be varied with 
simple adaptations to provide triple the number of garments. For 
example, if you lengthen a top it can become a dress, a shirt can be 
made with short sleeves and a different collar, a pair of trousers 
can be transformed into a pair of shorts etc.

The patterns are printed on separate sheets and come in a range 
of sizes, from XS to XL. The author shows you how to adapt the 
patterns to the wearer’s figure and teaches the tricks of mak ing 
clothes so that they don’t look home-made. In addition to descrip-
tions of patterns the book contains lessons on fabrics – how to 
choose the right material, sewing thread and more – as well  as a  
chapter on how clothes you already have hanging in your ward-
robe can be adapted and mended/altered. The designs are funct io- 
 nal, unisex, tailoring and wardrobe basics. Con tains an  attractive 
and practical pattern pocket with full size pattern sheets. 
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Carpentry  
Indoors and Out
Popular duo Anna and Anders Jeppsson are back with a new book 
that offers pure carpentry joy to make your fingers tingle with 
excitement!

There’s something for everyone in this book, all displayed in 
beautiful settings inside and outside the home, with clear dia-
grams drawn to scale. There’s a lovely outdoor kitchen, a smart 
and stylish plant shelf, benches, tables, decorative shelves and 
practical cabinets.

Anna and Anders Jeppsson are noted for their beautiful and 
inspiring photos as well as detailed drawings and descriptions of 
buildings. They have a large number of books under their belt and 
regularly appear in various magazines and newspapers.

Original title Kreativ i trädgården • Author Anna Örnberg • Word count 18 000  
• Publication date February 2020 • Format 195 x 224 mm • Pages 112 

Original title Snickra ute & inne • Authors Anders Jeppsson, Anna Jeppsson  
• Publication date April 2020 • Format 195 x 224 mm • Pages 128 

Personalised 
Landscaping and 
Outdoor Spaces
Join us in a variety of creative and imaginative gardens! With 
her many years of experience of writing about gardens and home 
maintenance, Anna Örnberg guides you through personalised 
landscaping and outdoor spaces. You’ll get lots of creative tips 
on how to make both big and small changes. Decorate the out-
doors according to the rules of Feng Shui, build a chicken house, 
make your own gazebo, or create a modern kitchen garden which 
the whole family can enjoy. Black and rusty, artistic and kitsch, 
 Japanese or rustic – there’s something to suit everyone!

Anna Örnberg works as a creator, stylist and writer for a num-
ber of weekly and monthly magazines and has, over the years, 
written 30 books about

The World of 
Crochet 
Crochet things for yourself and your home! Here you will find 
everything from bags and scarves to cushions, baskets and a 
lamp shade – 30 trendy and simple projects, many created from 
environmentally friendly yarns in natural materials.

Susanna Zacke and Sania Hedengren who have written nume-
rous, popular books on crafts and decor also offer informative 
guides and inspirational pictures. This is just the start of your 
journey into crocheting!

Original title Virka sjalar, väskor, hattar • Authors Sania Hedengren,  
Susanna Zacke • Word count 8 500 • Publication date March 2020 • Format 
170 x 240 mm • Pages 112 

86

Nätkasse
Snabbvirkad nätkasse som är praktisk till mycket! Använd den som 
en shoppingpåse, att förvara frukt i eller varför inte fylla den med 
garner eller mjuka leksaker och låta hänga framme?

Vi använde akrylgarnet Molly från 
 Järbo garn och virknål nr 5.

1. Virka 8 luftmaskor. Slut ihop till en ring 
med 1 smygmaska. 
2. Virka 6 luftmaskor rakt upp.
3. Fäst bågen med 1 fast maska ner  
i ringen/hålet.

4. Fortsätt virka 6 luftmaskor rakt upp.
5. Fäst bågen med 1 fast maska ner i 
ringen/hålet. 
6. Upprepa 10 gånger så att du får  totalt 
12 bågar. (Ju fler bågar, desto bredare 
kasse.) 
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