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peiling?

en innføringsbok i hekling, hakking og pjoning



Forord 
Strikkebølge. Det er et ord jeg som jobber med garn har blitt vant med å høre. Jeg 
har hørt det i mange år, og er veldig glad for at folk bokstavelig talt tar saken i 
egne hender og lager seg sine egne favorittplagg ved hjelp av garn og et par 
strikkepinner.

En så stor økning i interessen for garn og strikking fører jo naturlig nok til at flere 
også begynner å snuse på andre, gamle teknikker og selv synes jeg det er viktig 
at vi holder gamle håndarbeidstradisjoner i hevd. Derfor har jeg og 
kollegaene mine laget denne boken om hekling, hakking og pjoning. Her finner du 
oppskrifter tilpasset dagens motebilde, men med utgangspunkt i de gamle 
teknikkene, med gode forklaringer og tydelige bilder på hvordan du går frem.

Boken egner seg både for nybegynnere og mer drevne håndarbeidere, men først og 
fremst er den et oppslagsverk. Bla gjennom boken, finn et plagg du har lyst 
til å lage og bruk innholdsfortegnelsen på neste side for å slå opp på teknikker du 
er usikker på, eller trenger å lære. Oppskriftene i denne boka er «vanlige» opp-
skrifter, men vi har delt dem inn i tre vanskelighetsgrader, så det skal være lettere 
for deg å velge oppskrifter tilpasset ditt nivå.

Hvis det er sånn at du hakke peiling, så anbefaler jeg at du begynner med å 
jobbe deg gjennom kapittel 1: Basisteknikker. Alle teknikkene du møter her kommer 
du til å finne igjen i så godt som alle oppskriftene, og de er grunnleggende for både 
hekling, hakking og pjoning. Jeg følger deg gjennom hele boka og kommer med tips 
og råd på veien.

Designene i denne boken er laget av Kari Hestnes, Kaja Marie Lereng Kvernbakken 
og Stella Marie Tveter. 

Lykke til!
Stella Marie
Uoffisiell hakkeekspert
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Basisteknikker
Grunnleggende for alle teknikkene1 Hekling, hakking og pjoning bruker alle noen av de samme teknikkene som utgangspunkt. De tar vi for oss her i 
første kapittel slik at det skal være lett for deg å fi nne tilbake til dem og repetere dem ved behov. 

Teknikker 
– Slik holder du 

arbeidet ditt
– Renneløkke
– Luftmasker
– Kjedemasker

Slik holder du arbeidet
Dette er en fi n utgansposisjon for de fl este teknikkene.

1
Slik gjør du: 
1 Hold arbeidet i venstre hånd, nålen med masken 

i høyre hånd, og tråden inn til nøstet over venstre 
pekefi nger.
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Renneløkke 
Alle prosjekter begynner med en enkelt løkke.

4 Sett denne løkken inn på nålen og trekk i begge 
trådendene slik at den sitter tett, men ikke så stramt 
at det er vanskelig å skyve den frem og tilbake. Nå 
er du klar til å begynne.

3 Hold i tråden som går inn til nøstet og trekk i løkken 
til den har strammet seg (pass på at det ikke blir for 
stramt)

1 2
Slik gjør du: 
1 Ta tak i en trådende og et godt stykke fra enden 

lager du en snurr på tråden slik at tråden som går 
ut til enden ligger oppå, og tråden som går inn til 
nøstet ligger under. 

2 Deretter legger du trådenden under løkken og 
trekker den opp gjennom åpningen.  

3a 3b 4
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Luftmasker
På samme måte som du må legge opp i strikking, må du gjerne ha noen masker å begynne med 
i hekling, hakking og pjoning. Som regel løser du dette ved å lage en luftmaskeremse. 

1 2
Slik gjør du: 
1 Ta et kast på nålen, og trekk det tilbake gjennom 

masken på nålen. Du har nå laget en luftmaske. 
2 Gjenta forrige trinn til du har så mange luftmasker 

som oppskriften tilsier.

1
1 Før nålen inn gjennom masken og ta et kast på 

nålen. 

2
2 Trekk tråden gjennom begge løkkene på nålen. Du 

har nå heklet en kjedemaske.

tips
Når du skal telle 
luftmasker teller du 
ikke masken som er 
på nålen.

Kjedemasker
Kjedemasker bruker du blant annet for å sette en luftmaskeremse sammen til en ring, 
eller for å begynne på en ny omgang, når du skal hekle, hakke og pjone rundt og rundt. 

tips
Luftmasker forkortes 
lm i de fl este opp-
skrifter.

tips
Kjedemasker forkortes 
kjm i de fl este opp-
skrifter.

tips
Pjoning er en teknikk 
hvor du kun bruker 
kjedemasker. Halsene 
til høyre er pjonet.
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Brownies**
Pjonede putetrekk eller halser
Sulka
Oppskrift side 44
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Hekling
En maske om gangen2 På samme måte som ved strikking, blir hekletøyet til ved at du hekter en løpende tråd fast i seg selv, 
men til forskjell fra strikking, hvor du har alle maskene på pinnen hele tiden, jobber du i hekling bare 
med en og en maske av gangen. Det gjør at det ikke er like lett å miste masker og rakne håndarbeidet 
som det kan være med strikking. 

Teknikker 
– Fastmasker
– Halvstaver
– Staver
– Dobbeltstaver osv.
– Økinger
– Fellinger
– Høydemasker

Fastmasker 
Disse maskene er mye brukt i hekling og er fi ne også til å lage stabile kanter på strikketøyet ditt. 

1 2
Slik gjør du: 
1 Før nålen inn gjennom masken og ta et kast.

2 Trekk tråden tilbake gjennom masken lengst til 
venstre på nålen. Du har nå to løkker på nålen.

3 Ta et nytt kast på nålen og trekk den gjennom de 
resterende løkkene. Du har nå heklet en fastmaske.

3

tips
Fastmasker forkortes 
fm i de fl este opp-
skrifter.
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tips
Finner du en hekleteknikk du liker er det enkelt å 
lage skjerf og sjal av den. 
Finn 1 rapport og gjenta denne så mange ganger i 
bredden som er nødvendig for å få skjerfet så bredt 
du ønsker. Deretter gjentar du rapportene til 
skjerfet er langt nok. 150 cm er en normal 
skjerfl engde. 
På side 49 og 50 kan du se noen fi ne eksempler.

Halvstav
Fastmasker og kjedemasker bygger svært lite i høyden, men så snart du 
begynner med de forskjellige stavene vil arbeidet vokse mye raskere.

1 2
Slik gjør du: 
1 Ta et kast på nålen, før den inn gjennom masken og 

ta et nytt kast på nålen.

2 Trekk tråden tilbake gjennom masken lengst til venstre 
på nålen. Du har nå tre løkker på nålen.

3
3 Ta et nytt kast på nålen og trekk den gjennom de 

resterende løkkene på nålen. Du har nå heklet en 
halvstav.

tips
Halvstav forkortes hst 
i de fl este opp-skrifter.

tips
Staver er en samle-
betegnelse på en 
rekke masker som er 
bygget opp på samme 
måte.
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N-2750 Gran
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