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Hvis der kommer ændringer til denne bog eller jeg vælger at udvide den med 
flere tips og forklaringer, vil du sikkert gerne have et nyt eksemplar.
I så fald skal du bare sende en email til info@altomhobby.dk og skrive noget i retning af:
“Jeg vil gerne have tilsendt opdateringer af din bog om knyttede smykker.”

Så sender jeg dig - helt gratis - en ny version, hvis jeg tilføjer eller ændrer noget.

Jeg har planer om mange flere hobby-bøger, så hvis du melder dig til at få opdateringer, 
kan jeg godt finde på at sende en mail om, at jeg har lavet en ny bog. Men ellers skal jeg nok 
lade være med at skrive til dig.    :o)

Rigtig god fornøjelse med knytteriet!

Mange hilsener fra Rie

Kære læser

Jeg håber, at du får glæde af bogen her.

Hvis du er interesseret i andre hobbies, så kig forbi 
www.altomhobby.dk, hvor jeg har samlet instrukser, tips 
og inspiration til mange forskellige hobbies.
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Før du går i gang
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Generelt set kan du knytte med lige den type snor, du ønsker.
Det kommer meget an på armbåndet; hvis du vil knytte et venindearmbånd, kan du f.eks. 
sagtens bruge almindeligt garn - eller den snor, du tilfældigvis finder på tilbud.

Hvis du vil knytte med satin-lignende snor, er nylon det magiske valg.

Hvilken snor kan man bruge?

Nylon eller rayon?

Hvis du vil knytte et “blankt” armbånd (satin-lignende snor), er det så glat, at du ikke bare 
kan slutte af med en knude. Det vil gå op, og derfor er det nødvendigt at smelte den sidste 
knude let over en flamme (lighter eller lys).

Der er to typer satin-lignende snor; nylon og rayon. De ligner hinanden, men de har den 
afgørende forskel, at nylon kan smeltes sammen, og det kan rayon ikke.

Brug derfor altid nylon-snor og smelt den afsluttende knude let over en flamme. Pas på 
med at brænde det for meget, for så bliver det sort.
Bare før det let henover flammen, så kan du se snoren smelte.

PAS PÅ, NÅR DU HAR SMELTET EN KNUDE SAMMEN!

Snoren bliver brændende varm, og det tager nogle sekunder for den at køle af igen. Hvis du 
rører ved den, inden den er kølet af, risikerer du at det smeltede nylon sidder fast på dine 
fingre, og du kan brænde dig alvorligt!
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Når du knytter, er der oftest mange snore i brug. For nemheds skyld har jeg givet hver snor 
et navn, så det er til at kende forskel på dem i opskrifterne.

Hvilken af snorene taler jeg om?

Jeg opdeler dem først og fremmest i højre (H) og 
venstre (V), og derefter tæller jeg udad fra midten.

Så på billedet ovenfor har vi, nævnt fra venstre til 
højre:
V5, V4, V3, V2 og V1 på venstre side, og H1, H2, 
H3, H4 og H5 på højre side.

Ved simplere opskrifter som på billedet her til højre, kalder jeg 
blot snorene for V (venstre), H (højre) og midtersnorene.

Snorene kan ikke bare ligge løst, mens du knytter; 
det er klart nemmest at knytte, hvis de sidder fast i 
toppen, så du kan hive i snorene og stramme knud-
erne.

Du kan f.eks. bruge en klemme, som du sætter fast 
på kanten af dit bord, eller du kan hamre et søm i en 
plade, hvor du kan sætte snorene fast.

Sæt snorene fast



8

Den nødvendige længde på snorene afhænger meget af, hvor tyk snor du bruger, og hvilken 
opskrift, du følger.

Jeg har samlet et par eksempler på forbrug nedenfor - men sørg for at have længere 
snore, end du har brug for. Det er så ærgerligt at have knyttet næsten et helt armbånd, 
og så mangle 3 cm snor for at kunne lukke det ordentligt.

Hvor lange skal snorene være?

Dette armbånd er 17-18 cm i lukket tilstand og kan åbnes til 
24 cm.

Jeg har brugt en 2 mm snor på omtrent 60 cm til en dob-
belt midtersnor og en anden snor på ca. 120 cm til at binde 
knuder rundt om midtersnoren. Husk at tage højde for, om 
du bruger flere eller færre perler; hver gang du fjerner en 
perle, skal du bruge en smule mere snor at binde med.

Til dette armbånd har jeg brugt 8 stk. 1 mm snore á 1 meter.

Armbåndet er 17-18 cm i lukket tilstand og kan åbnes til 24 
cm.

Dette “kringle”-armbånd er lavet af 4 snore á 1 meter.

Generelt set er 1 meter lange snore gode til armbånd.
Der vil være noget overskudssnor bagefter - f.eks. brugte jeg til det øverste armbånd reelt 
kun 40 cm midtersnor og 90 cm snor til knuderne, men hvis du starter med snore i den 
længde, er det rigtig svært at binde de sidste knuder.

Klip derfor hellere stykker, der lige er 10-20 cm for lange. Hellere smide 15 cm snor ud end 
at starte forfra, fordi snorene ikke var lange nok.



9

Almindelige (standard) knuder

Denne teknik bruges til langt de fleste armbånd 
- også mange af dem, du kan købe i butikkerne.

Den er ganske simpel.
Lad os tage den skridt for skridt.
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Klip en snor, der er dobbelt så lang som den ønskede længde på 
armbåndet. Læg den dobbelt. Denne snor bliver midtersnoren.

Klip nu et langt stykke til at binde knuder med. (ca. 120 cm - se evt. 
tips til længden i kapitlet om snorelængder.)

Bind knudesnoren rundt om den dobbelte snor med en almindelig 
knude.

Det er en god ide at lade løkken i toppen være 5-8 cm lang, så du 
har 10-15 cm til at lave lås med til sidst. (I stedet for en lille løkke 
som på billedet.)

Læg snoren til venstre (V1) ud, så du danner et firetal hen over 
midtersnorene.

Før snoren til højre (H1) hen over V1.

Før H1 ned under midtersnorene.

Træk den op igennem V1 løkken.
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Nu laver vi en knude den anden vej.

Start med at lægge H1 ud, så den former et omvendt firtal hen over 
midtersnorene.

Læg V1 hen over H1 og ned under midtersnorene.

Før V1 op gennem H1 løkken.

Nu har du en knude, der “omfavner” midtersnorene.

Stram knuden.

Træk i snorene, så knuden strammes.
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Fortsæt med knuder - skiftevis den ene og den anden vej.

Træk perler på undervejs og fortsæt med at binde knuder.
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Du kan lege lidt med farverne på snorene.

I instruktionerne på de forrige sider får du et lyserødt armbånd, fordi de to snore, du bind-
er knuder af, begge er lyserøde.

I “opskriften” får du besked på at skifte 
mellem de to knuder.

Hvis du ikke gør det, så drejer armbån-
det, som du kan se på billedet her til 
højre.

Du vælger selv, om det skal dreje til højre 
eller til venstre - det afhænger af, hvilken 
af knuderne, du laver.

På billederne herover har jeg flettet med henholdsvis en lyserød og en mørkere rød snor i 
siderne, og det giver et flot farvespil i armbåndet.

På den ene side er den lys med mørke kanter, og på den anden side er den mørk med lyse 
kanter.
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Pynt med en guldsmed
Med den helt almindelige knytteteknik på plads kan du nemt udvide 
dit repertoire med en yndig guldsmed.

Knyt som normalt.

Vingerne er simpelthen en knude, der ikke er strammet.

Hiv i snorene, så de stikker lige meget ud på begge sider.

Lav et mindre sæt vinger nedenunder.
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Knyt med flere snore
Nu hvor du har styr på at knytte, så lad os udvide lidt. Teknikken er præcis den samme, 
som du lige har lært - men med flere snore har du mulighed for at lege med forskellige de-
signs.



17

Vi starter med at sætte 8 snore fast i en holder.
I virkeligheden har vi bare 4 snore, der er foldet på midten - men 
det giver os 8 snore at knytte med.

Del dem op på midten, så du har en højre side og en venstre side.

Nu knytter du helt almindeligt med de 4 snore til venstre. Husk at 
skifte mellem de to knuder, så du ikke får en snoet “kæde” ud af 
det.

Derefter knytter du med snorene til højre.

Når du har lavet et par knuder i hver side - på billedet er der 4 
knuder i hver side - samler du de midterste snore.

De to midterste snore - de lyserøde - fungerer nu som midter-
snore, og du knytter knuder med de mørke snore på hver side.

Knyt 4-6 knuder i midten (afhængig af perlens størrelse) og træk 
derefter perler på to af snorene (V3 og H3).
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Vend nu tilbage til at knytte en streng i hver side.

Og knyt i midten igen.

Træk snorene ned mod dig selv, så knuden ender nedenunder 
perlen i stedet for ude i siden.
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Det endelige resultat.

Og bagsiden.

Dette armbånd er knyttet på samme 
måde. Her er brugt sort 1 mm nylon 

snor med små perler.



20

Luk de mange snore af
Når du er færdig med at flette med mange snore, er det som regel nødvendigt at få lukket 
dem af, så du kun sidder tilbage med enkelte snore til låsen.

Jeg plejer simpelthen at gøre det, at jeg knytter 1-2 
standard-knuder med de yderste snore rundt om 
alle snorene. Så klipper jeg de to snore af og brænder 
enderne fast med en lighter.

Derefter tager jeg de snore, der nu ligger yderst, og gør 
det samme.

Efterhånden som der er færre og færre snore tilbage, 
bliver knuderne mindre, og ender dermed også med at 
passe i tykkelsen til låsen.

Det kræver naturligvis, at du bruger nylon-snore, så enderne kan brændes fast.
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Knyt en lås
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Du kan knytte en lås på samme måde, som du knytter almindelige (standard) knuder.

Sørg for, at du har en snor i hver ende af armbåndet.
Læg snorene ved siden af hinanden, så enderne vender hver 
sin vej.

Bind en snor rundt om de to snore.

Bare bind en almindelig knude. Man lægger ikke mærke til 
forskellen, men hvis du ønsker, kan du klippe knuden op 
bagefter og smelte enderne fast.

Knuderne skal bindes relativt stramt, så de holder på de to 
snore i midten, men pas på med at stramme dem for meget 
- så bliver det svært at åbne og lukke armbåndet.

Bind knuder med almindelige (standard) knuder.
Skift mellem de to knuder og fortsæt indtil låsen er så lang, 
som du ønsker det.

Glide-lås
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Når låsen er så lang, som du ønsker, klipper du binde-snorene af og smelter enderne fast 
på den sidste knude.

Klip de to midtersnore af i en fornuftig længde, og sæt evt. en perle for enden af hver snor, 
så du har noget at holde fast i, når du lukker armbåndet.

På billedet herunder har jeg på træksnorene bundet en almindelig knude, klippet snoren af 
og smeltet enden fast til knuden.

Du kan nu lukke armbåndet ved at hive i de to snore og åbne det igen ved simpelthen at 
hive armbåndet fra hinanden, så snorene glider gennem låsen.
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En anden måde at lave en lås på, er at sætte en perle fast i den ene side og lave en række 
“huller” i den anden ende af armbåndet eller halskæden. Kæden kan nu lukkes ved at føre 
perlen gennem det hul, der passer til den ønskede længde.

Jeg har lavet hullerne ved at lave enkeltstående knuder med afstand imellem.
Du kan læse om knuderne i næste kapitel.

Jeg har i denne halskæde sat en perle fast for enden af rækken af huller, 
så den hænger ned ad ryggen, når halskæden lukkes.

Perle-lås
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Denne lås minder meget om perle-låsen.

I stedet for en perle har jeg bundet en stor knude (se hvordan i kapitlet om store knuder).

Løkken er simpelthen lavet ved fra starten at folde snoren på midten og binde en knude.

Knude-lås
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Du binder den store knude sådan her:

Du skal bruge en enkelt snor.

(Der er brugt to snore til den brune knude - de ligger simpelthen 
dobbelt, og knuden bindes på samme måde.)

1: Lav først et loop.

2: Lav et loop mere - lidt forskudt fra det første.

3: Før nu snoren gennem de to loops fra højre 
mod venstre.

Over, under, over, under.
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4: Du har nu 3 loops, der ligger lidt forskudt.

Tag snoren over på højre side igen, og før den fra 
højre mod venstre over første snor og under de to 
næste.

5: Nu stikker snoren op midt i det hele.
Hiv i den, så knuden strammes.

Det ligner mest af alt en rodeklump, men det 
skal nok blive godt.
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Tricket er nu at stramme knuden jævnt over det hele.

Det kan du ikke gøre ved bare at hive i snoren - du er nødt til at tage fat i et lille stykke af 
snoren og stramme den, tage fat i næste stykke og stramme den og så videre.

Når du har gjort det, så gør det igen.

Og måske igen. Bliv ved til den er pæn og stram.

Den brune knude her er bundet med to snore, men på præcis 
samme måde som ovenstående.

Det giver en større kugle.
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Enkeltstående knuder

Ud over at være pæne, er de enkeltstående knuder også praktiske, når man har brug for at 
binde en enkelt knude midt i det hele - for eksempel til at lave hul / løkke til en perle-lås.

Du skal bruge to snore.

Læg snoren til venstre, så den former et S, der ligger ned.

Nu bliver det svært at forklare med ord, men kig på billedet.

Snoren til højre skal oppefra ind i S’ets nederste sving og 
derefter under de to venstre-snore.
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Snoren skal danne et S ved at gå frem og tilbage over 
venstresnorens S.

Siden sidste billede er vi gået over, under, over, under, 
under, over.

Når du strammer knuden, ser den ud som på billedet her.

Vend nu bunden i vejret 
på knuden - så får du 
denne flotte knude.
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Kringle-flet

Disse fine “kringler” kan bruges som pynt hist og pist, 
eller du kan lave et helt armbånd med dem.

Det er også pænt at binde dem lige efter hinanden uden 
mellemrum mellem hver kringle.

Du skal bruge fire snore; to og to.

Lav først et loop med snoren til højre.

Læg venstre-snoren ind under loopet.

Før venstresnoren op over højresnorens udgående 
ende.
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Før venstresnoren ind under højresnoren og op igennem 
loopet.

Nu skal den over højresnoren, under sig selv og over 
højresnoren.
Forvirrende, ja, men kig på billedet.

Stram snorene let, så har du en kringle.

Ret snorene til, så de ligger lige og flugter ved siden 
af hinanden.

Stram snorene - hjælp dem på plads, til du har formet en 
kringle.

Ligesom med almindelige (standard) knuder skal hver 
anden kringle laves omvendt. Ellers drejer armbåndet.
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Macrame teknikker
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Macrame er en særlig knytteteknik, der blandt andet bruges til venindearmbånd, tasker, 
planteophæng og meget andet.

Til at starte med er det vigtigt at kende de fire mest almindelige knuder.

Forward knot / knude

Du skal bruge to snore.

Snoren til venstre (V) lægges over snoren til højre (H), så de 
danner et firetal.

Tip: Du kan huske knudens navn på, at firetallet vender 
fremad - eller normalt - hvorimod det på “backwards knot” 
vender baglæns.

Før enden af V ind under H og op mellem snorene.

Hold fast i H mens du trækker V opad for at stramme knuden.
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Faktisk bør “forward knot” hedde “forward forward knot”, for 
man skal binde to ens knuder.

Før igen V hen over H, så de tilsammen danner et firetal.

Før enden af V ind under H og op mellem snorene.

Hold fast i H mens du trækker V opad for at stramme knuden.

Backwards knot / knude

Til backwards knot skal vi lave en knude med et baglæns firetal.

Før enden af H ind under V og op mellem snorene.
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Hold fast i V mens du trækker H opad for at stramme knuden.

Ligesom ved forwards knot skal vi have to knuder - så denne 
knude burde også hedde backwards backwards knot.

Vi laver endnu en knude med et baglæns firetal.

Før enden af H ind under V og op mellem snorene.

Hold fast i V mens du trækker H opad for at stramme knuden.

Sådan ser knuden ud, når den er strammet.
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Forward backwards knot / knude

Måske har du allerede regnet den ud. I stedet for at lave to ens 
knuder, laver vi nu to forskellige. Først en, hvor firetallet vender 
rigtigt, og derefter en, hvor det vender omvendt.

Vi starter med det “rigtige” firetal.

Før enden af H ind under V og op mellem snorene.

Før enden af V ind under H og op mellem snorene.

Hold fast i H mens du trækker V opad for at stramme knuden.

Og så et baglæns firetal.
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Hold fast i V mens du trækker H opad for at stramme knuden.

Her er den færdige knude.

Backwards forward knot / knude

Nu skal vi først have et baglæns firetal og derefter et, der vender 
rigtigt.

Vi starter med et baglæns.

Før enden af H ind under V og op mellem snorene.

Hold fast i V mens du trækker H opad for at stramme knuden.
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Før enden af V ind under H og op mellem snorene.

Hold fast i H mens du trækker V opad for at stramme knuden.

Den færdige knude.

Og så et firetal, der vender den rigtige vej.

Nu hvor du kender de fire 
grundlæggende knuder, er 
du klar til venindearmbånd, 
tasker, planteophæng og 
meget andet.



40

Macrame i praksis
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Venindearmbånd

Disse armbånd er meget populære.

Når du har den grundlæggende knytteteknik på plads, 
kan du knytte alverdens forskellige mønstre i dit 
armbånd; du kan skrive navne, lave hjerter og meget 
andet.

Lad os starte med det helt grundlæggende:

Du skal bruge 8 snore (eller flere, hvis du vil have et bredere arm-
bånd).

Læg dem ud, så du har 4 snore på hver side. Den yderste snor 
bruger du nu til at binde knuder på de andre snore.

Først binder du om den næstyderste snor...

... så om den næste...

Og så om den sidste.

Lad os gå i gang. Vi starter med den næstyderste snor.

Brug den yderste snor til at binde en forward knot (altså to knud-
er, hvor du skaber et firetal) rundt om den næstyderste snor.
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Så er vi nået til den tredje snor.

Igen bruger du den yderste snor til at binde en forward knot 
(altså to knuder, hvor du skaber et firetal) - denne gang rundt om 
den tredje snor.

Og så den sidste snor på samme måde.

Nu har du bygget en hel række på samme måde.

Som du kan regne ud, er det den yderste snor (altså den, du har 
bygget alle knuderne af), der afgør farven på “stregen”.

Nu gør vi det samme i den anden side.

Brug den yderste snor til at binde knuder rundt om de andre. 
Denne gang bruger vi backwards knot - altså to knuder, hvor 
du bruger den yderste snor til at forme et baglæns firetal.

Stram knuden.

Brug igen den yderste snor til at knytte en backwards knot 
om den tredje snor.
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...Og om den inderste snor.

Nu er de yderste snore blevet til de inderste. Dem skal vi også lige 
have lukket.

Det gør du simpelthen ved at bruge snoren til venstre til at lave en 
forwards knot (to knuder med retvendt firetal) rundt om snoren 
til højre.

Så er linjerne færdige.

Gentag trinene indtil armbåndet er langt nok.
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Venindearmbånd med hjerter

Denne tutorial / opskrift forudsætter, at du har læst opskriften 
på venindearmbånd, så du har styr på det grundlæggende.

Nu laver vi en smule om på knuderne, så vi får hjerter i stedet 
for striber.

Når du har forstået, hvordan det virker, kan du selv lave nye 
mønstre.

Start med at knytte et par ensfarvede rækker .

Normalt ville den næste række blive mørk. Men vi vil gerne have 
en lys knude først, så vi får en bue på toppen af hjertets sider.
Derfor binder vi ikke knuden med den mørke snor som normalt, 
men med den lyse snor.

Det gør vi ved at knytte en backwards knot i stedet for en for-
wards knot. (To knuder, hvor firetallet vender baglæns.)

Vi strammer første knude... 

... Og anden knude.
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Vi vil gerne have mørke knuder i resten af rækken, så vi bruger 
den yderste snor til at binde resten af knuderne.

Derfor går vi tilbage til forwards knots. Husk at binde to knuder 
på hver snor.

Så er der bundet knuder på hele rækken.

I den anden side vil vi også gerne have en lys knude øverst.

Derfor starter vi med en forward knot...

Og bruger backwards knots på resten af rækken 
for at få mørke knuder.

Næste række laver du ligesådan (så du får en mørk knude yderst 
og lyse for resten.

Derefter knytter du to rækker på helt normal vis. Så er dit hjerte 
færdigt.
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Knyt linjer
Ved hjælp af de fire grundlæggende 
macrame-knuder kan du også knytte 
“fritstående” linjer.

Linjer kan bruges til at lave flotte 
mønstre i dine smykker.

Jeg vil vise dig, hvordan du laver dette smykke.

Når du har styr på teknikken, kan du selv designe andre 
smykker.

For at forstå instruktionerne er det vigtigt, at du både har læst 
om de grundlæggende macrame-teknikker og om, hvordan jeg 
navngiver snorene.

Vi skal bruge 10 snore, som vi deler op i to grupper.

Fra midten mod venstre kalder vi snorene for V1, V2, V3, V4 
og V5.
Fra midten mod højre kalder vi snorene for H1, H2, H3, H4 og 
H5.

Vi starter med venstre side.

Den snor, der ligger helt inde i midten (V1) bruger vi til at 
binde knuder på. Hold snoren skråt ud mod venstre, mens du 
binder. På den måde - og med de knuder, vi binder - kommer 
din streg til at gå mod venstre.

Vi laver forward knots mod venstre, men der er et lille 
twist, når nu vi vil have knuderne til at ligge ovenpå det knyt-
tede, så de danner streger:
Brug V2 til at danne et firetal UNDER V1.
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Stram knuden. Husk at holde fast i V1, så V2 former sig rundt om 
den.

Anden del af knuden laves ligesådan.

Brug V2 til at forme et firetal UNDER V1.

Før V2 over V1 og ned gennem loopet.

Stram knuden. Husk at holde fast i V1, så V2 former sig rundt om 
den.

Før V2 over V1 og ned gennem loopet.
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Nu har vi lavet knuder af alle snorene.

Så skal vi mod højre.

Drej V1 (som nu ligger yderst) ind mod midten.

Brug så V5 (samme snor som du bandt sidste knude med før) 
til at lave et baglæns firetal UNDER V1.

Hold stadig fast i V1, og brug så V3 til at lave næste knude.

Husk at lave to knuder med hver snor, før du går videre til næste 
snor.
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Stram snoren.

Igen fører du V5 UNDER V1, så de former et baglæns firetal.

Før V5 tilbage over V1 og ned i loopet.

Før V5 tilbage over V1 og ned i loopet. Stram knuden.

Brug derefter næste snor (V4) til at lave backwards knots 
UNDER V1.

Fortsæt med de næste snore.
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Spring den sidste snor (V2) over, så vi kan sætte en perle på den 
senere.

Gå over til højre side og brug H1 til at binde knuder rundt om.

Vi arbejder os mod højre, og derfor skal vi bruge backwards 
knots - igen hvor snorene går UNDER H1.

Nu har vi bundet knuder med alle snorene.

Drej H1 (som nu ligger yderst) ind mod midten.

Læg H5 (den sidste snor, du bandt knude med) så den former et 
firetal UNDER H1.

Før H5 hen over H1, ned i loopet og stram knuden.

Husk at binde to knuder.

Bind knuder med alle snorene, bortset fra den aller sidste.
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Træk en perle på de to midterste snore.

Brug nu de to midterste snore til at binde knuder ligesom de 
øvrige knuder.

Snoren til venstre bindes med backwards knot UNDER V1.

Snoren til højre bindes med forward knot UNDER V1.

Nu er de to originale midtersnore tilbage i midten.

Bind de to sammen.

Du kan enten lave en backwards knot med højre snor under 
venstre snor som på billedet, eller en forward knot med venstre 
snor under højre snor.
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Nu med knuder i midten.

Det endelige resultat.

Den er også pæn bagfra. Her stikker knud-
erne ikke op ligesom på forsiden, men 
mønsteret er stadig synligt.
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Armbåndene herunder er knyttet på samme måde, blot med tyndere snor.

På disse armbånd er snorene i siderne med vilje trukket lidt ud, inden knuderne blev 
strammet. På den måde har de fået “vinger” i stykket mellem perlerne.

Se flere eksempler på knyt med linjer - både lige og skrå - på næste side.

Du kan også knytte lige linjer i stedet for skrå.

Tag fat i den snor, du binder knuderne rundt om.
I instruktionerne tidligere holdt vi snoren skråt 
nedad for at få skrå linjer.

Hvis du i stedet holder snoren helt lige ud til siden 
og undervejs sørger for at rette knuderne til, får 
du lige linjer som på billedet her til venstre.
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Jeg håber, at du får glæde af forklaringerne og 
har fået mod på at skabe dine egne designs.

Besøg www.altomhobby.dk for flere hobbies
eller

send mig en mail på info@altomhobby.dk, hvis du vil
holdes opdateret om nye bøger i Alt om Hobby serien.

Rigtig god fornøjelse med knytteriet!

Mange hobby-hilsener fra Rie


