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Forårets

kvinder & børn
flotteste strik og hækling til

flæser · dyretema · klassikere · hårpynt

Stort 

til de kære  
små

– fyldt med farver, 

striber og mønstre

Hønsestrik

– pynt, som  
du vil

Genialt 
grundmønster

I dette nr.

– du selv kan strikke og hækle
nye design
38

baby- 
tema
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Strik har de senere år fået en opblomstring. At strikke er ikke længere kun 

noget for bedstemødre, men en fritidsbeskæftigelse som selv de helt store 

stjerner er hoppet med på. På modemesserne har strikkedesignerne fået mere 

plads, og i boghandlen dukker nye bøger om strik op på hylderne. 

Et magasin for de trendy

Alt om håndarbejdes Strikkemagasin leverede med succes strikkeopskrifter til 

den modne kvinde. Men der manglede et blad, der kunne give de nyeste trends 

indenfor strik videre til den yngre kvinde og hendes familie. Det blev Kreativ 

Strik, der i maj 2008 udfyldte tomrummet for den yngre, trendy kvinde, der 

har hang til hjemmestrikkede designs. 

Kreative og individualistiske læsere

Den typiske ”Kreativ Strik” læser er mellem 25 og 59 år. Hun er kreativ og 

interesserer sig for mode, både til sig selv men også til resten af familien. Hun 

holder af at strikke og kreere egne særprægede designs, fordi det signalerer 

individualitet og overskud i hverdagen. Hun søger inspiration i bladene og 

handler garn og tilbehør i både fysiske butikker samt online.

Smuk strik hele året

Kreativ Strik henvender sig til den modebevidste kvinde, der har lyst til at give 

sig i kast med at lave sit eget tøj og tilbehør. Både nybegynderen og den mere 

erfarne ud i at strikke kan være med. Hvert blad indeholder 30-35 eksklusivt 

designede modeller og opskrifter, der kan klæde hele familien på.

Magasinet udkommer fire gange årligt (januar, april, august, november) Hvert 

blad er på forkant med årstidens tendenser, og på denne måde bliver læseren 

løbende opdateret og inspireret til nye kreationer. 

Oplag

Kreativ Strik udkommer i Danmark og Norge på dansk samt i Sverige på 

svensk under navnet ’Kreativ Stickning’. 

Kreativ Strik har et samlet nordisk oplag på ca. 35.000 eksemplarer: Danmark 

25.500 og Sverige 9.500.

Udgivelsesfrekvens

Udkommer fire gange om året.

Alt om håndarbejdes Kreativ Strik  
– inspiration til alle kreative kvinder
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Pangfarvet poncho
Skal der lidt mere farve på hæklerierne, kunne ponchoen til pigerne her være 

et godt bud. i pangfarver som pink, lime, turkis, orange m.m. er herlige blomster 

hæklet, og de hækles derefter sammen med en hvid bundfarve.  

det matchende net ser du til højre.

212 HÆKleT piGepoNcHo 
str. 4-10 år  • • •
Materialer:
Blend fra Hjertegarn:
50 % bomuld, 50 % akryl
Design: Trine Bertelsen       

Rigtig sød og munter pon-
cho med fine gule frynser i 
kanten. Du kan selvfølgelig 
også hækle ponchoen i 
mere afdæmpede farver.
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Nem idé
til indkøb, til gymnastiktøj eller måske til bamser?  

det hæklede gule net er bare fint, og i merceriseret  

bomuld får nettet et blankt skær.  

Nettet findes i to forskellige størrelser.

229 HÆKleT iNdKØBsNeT 
•
Materialer:
Bianca fra Marks & Kattens:
100 % merc. bomuld
Design: Trine Bertelsen            

Det hæklede net er en 
nem og sød idé, som 
du hurtigt kan få færdig. 
Nettet hækles i spiral, 
som betyder, at de enkelte 
omgange ikke afsluttes.
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Smukke  
mønstre
Flotte pangfarver og fin hønsestrik deles om 

pladsen her på den fine cardigan, der med 

sikkerhed vil give masser af liv til dit look. På 

den øverste del af kroppen er den lysegule bund 

beriget med massevis af små lus. den ander-

ledes rib i kanterne strikkes efter diagram.
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217 cARdiGAN i HØNsesTRiK 
str. s-Xl  • • •
Materialer:
Arwetta Classic fra Filcolana:
80 % merinould, 20 % nylon
Knapper 18 mm fra Villy Jensen
Design: Rachel Søgaard

Mønstrene på cardiganen er virkelig flotte og 
detaljerede, og de mange farver harmonerer 
flot. Garnet til cardiganen er med 80 % 
merinould og er utrolig blødt  
og behageligt.
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Sødmefyldte design
der er dømt ren romantik på de næste tre modeller. For med flæser, sarte og støvede farver samt 

det lækreste, lette mohairgarn er designene fyldt med sødme og femininitet.  

Blusen her med flæser ved udskæringen fremhæver flot dine former.

Fl æSeR og RoMaNtiK
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Fire lag af flotte strik-
kede flæser pynter 
smukt blusen, der 
ellers er holdt i en 
enkel stil. Den er 
strikket i rib af en 
lækker kvalitet med 
silke, mohair og uld 
og afsluttes fint med 
et brunt satinbånd.

220 RiBBlUse med flÆseR
str. s-Xl   • • •
Materialer:
Silk Mohair fra SandnesGarn: 60 % kid mohair, 15 % uld, 25 % silke 
Satinbånd 16 mm fra Villy Jensen
Design: Käthe Fog
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Nr. Udgivelse Deadline

1/12 24.02.12 13.01.12

2/12 25.05.12 23.03.12

3/12 14.09.12 13.06.12

4/12 23.11.12 09.10.12
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Priser + Format

Omsætningsrabat

Ved indgåelse af årsaftaler er der mu-

lighed for at opnå omsætningsrabat og 

andre fordele. Kontakt salg for yder-

ligere information. 

Mængderabat

Annoncører kan placere sine annon-

cer i alle Jacobsen Publications ma-

gasiner. Mængderabatten forudsætter 

at annoncerne bestilles samtidigt og 

indrykkes inden for en 12 måneders 

periode. 

Særplacering

Bagside, side 2, 3, 4 eller 5 tillægges 

hver 25%.

Højresider tillægges 20%.

Annullering/ændring af annoncer

Skriftligt senest 30 dage før deadline.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbrev bliver udsendt to 

gange om måneden. Det inspirerer 

vores læsere til at bruge magasinerne 

og følge med i nyheder, arrangementer 

og andre tiltag. Det er muligt at få sin 

virksomhed/brand profileret i nyheds-

brevet og sine produkter eksponeret i 

via omtale og/eller konkurrencer.

Abonnementsklub

På www.altomhaandarbejde.dk har vi 

et specielt forum for vores abonnenter, 

hvor vi annoncerer specielle rabatter og 

andre fordele. Vi samarbejder gerne om 

tilbud til vores abonnenter mod god 

profilering og produktomtaler i vores 

magasin, nyhedsbrev og på bloggen. 

Shoppen

I webshoppen på www.altomhaan-

darbejde.dk sælger vi gode tilbud 

og lækre varer som matcher vores 

målgruppe. Produkter i shoppen kan 

kombineres med annoncering samt 

profilering i vores magasin, nyhedsbrev 

og på bloggen.

Udgivelser og deadlines

   

 

1/1 side

Format: 210 x 285 mm

+ 3 mm på alle kanter 

til beskæring

25.500 kr. (DK magasin) 
23.300 kr. (SV magasiner)

1/2 side højformat

Format: 92 x 258 mm 

16.575 kr. (DK magasin)

15.600 kr. (SV magasiner)

1/2 side bredformat

Format: 188 x 126 mm 

16.575 kr. (DK magasin)

15.600 kr. (SV magasiner)

 Rabat

Ved køb af DK og SV magasin rabat 25%

Shopping-guide annoncer
Format: 88 mm (B) x 47mm (H)

Pris 1 – 2 indrykninger: 

2.000 kr./stk. 
Pris 3 – 6 indrykninger: 

1.500 kr./stk. 
Pris 7 – 9 indrykninger: 

1.250 kr./stk. 
Pris 10 – 12 indrykninger: 

1.000 kr./stk. 

Ved tilkøb af Svensk udgave:
+ 500 kr./udgivelse

Materialekrav 
Annoncer kan sendes  til  annonce@jacobsen-publications.dk eller overføres til 
vores FTP server. 
Kontakt annoncemodtagelsen for kodeord samt evt. spørgsmål på tlf. 7399 6600.
Annoncer skal leveres færdigproduceret som en højtopløselig PDF hvor billeder, 
logoer etc. er min. 300 dpi og i CMYK farver.


