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Indholdsfortegnelse

Del 1
Find nål og garn frem, og prøv dig frem med:

Masketyper
Luftmaske (lm)
Fastmaske (fm)
Stangmasker (stgm)
Halv stangmaske (h stgm)
Dobbelt stangmaske (db stgm)

7
9
10
11
12

Trippel stangmaske (tr stgm)
Stangmaske (stgm)
Halv-stangmaske (hstgm)

13
14
15
16

At tage ud
At tage ind
Bobler
Vifter

18
19
22
23

At hækle i rækker
Knaphuller

26
27

Forreste, bagerste og
tredje maskeled

24

At hækle rundt
At hækle i cirkler
magisk ring

28
29
30

At hækle forom stangen
At hækle bagom stangen

25
25

Farveskift på rækker
Farveskift på runder

31
32

Teknikker

Opgaver

33

Del 2
Hvor du lærer at følge andres instruktioner

Mønsterlæsning
At læse et mønster
Oversigt over forkortelser

37
38

At af læse et diagram
Oversigt over symboler

39
40

Del 3
Hvor vi anvender del 1 og del 2 i praksis

Mønstre
Klud i vaffelmønster
Babyfutter

48
49

ZigZag-mønster
Klassisk bedstemorfirkant

51
52
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Garn og kroge
Hækling er et fantastisk håndværk som du, når du har lært det, kan
have glæde af resten af dit liv. Det er billigt at komme igang og når
først du kan det, vil du blive medlem i en meget eksklusiv (og efterhånden ret stor) klub - klubben af nørklere! Vi hækler klude, vi
strikker uldne sweatre, vi klippe/klistrer kort og scrap-bøger, vi maler
billeder, vi syr patchworktæpper og quilter grydelapper. Nogle af os
udforsker og finder konstant nye nørklerier at prøve kræfter med,
andre holder sig så vidt muligt til én hobby og bliver ekspert ud i
denne. Vi er flere end du tror, og så snart du er kommet i gang, vil du
se os alle vegne. Jeg bor en god togtur fra min familie og på de fem
kvarter det tager at komme derned, sidder jeg ofte og hækler eller
strikker. Det sker ofte at folk (i øvrigt både mænd og kvinder) enten
giver mig et sigende blik, eller kommer hen og snakker. Vi snakker
om garn, om udstyr, om mønstre eller om hvorvidt den lille trøje jeg
er i gang med at hækle, nu også er stor nok til en nyfødt. Det er ren
hygge og jeg ville ønske at dine forældre eller bedsteforældre havde
givet dig adgang til klubben for længe siden. Desværre er der mange
i dag som ikke har en ven eller et familiemedlem der kan lære dem
disse gamle, kreative, klassiske håndværk. De er en stor del af vores
fælles kultur. Når vi glemmer dem, så glemmer vi også hvordan de
kan binde os sammen, både med ligesindede i nutiden, men også
med den lange tradition af nørklere før os.
Hæklenåle
Der findes rigtig mange forskellige hæklenåle. Forskellen på dem kan være svær at se, da det ofte handler om de
helt små detaljer. Jeg kan ikke fortælle dig hvilken nål der passer bedst til dig, det er du nødt til selv at finde ud
af. Du kan gå ned i en garnbutik og spørge dem til råds - de vil helt sikkert gerne hjælpe dig. Mine ynglingsnåle er
henholdsvist et sæt Aero-nåle i plastic og nogle i træ med metalpinde på. Begge sæt har jeg arvet fra min farmor.

Garn
Garn er dejligt, men vent med at fortabe dig i lækker uld og bløde bambusblandinger til du har fået styr på det
basale. Der går rigtig meget garn til, når du skal lære noget nyt og det er dejligt at kunne bruge det og smide
det ud, uden at bekymre sig om det. Derfor vil jeg anbefale helt almindelig, billig bomuld til at starte med. Det
eneste du absolut ikke skal købe til at øve dig på er pelsgarn eller andet effektgarn. I forhold til farver er lyse
farver at foretrække, da maskerne vil være tydelige at se. Sort garn er det absolut sværeste at arbejde med, så
det er nok bedst at vente med dette.
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