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Har du gammelt tøj, lagner eller stofrester liggende, som du ikke ved, hvad
du skal brug til? I denne bog får du en vejledning i at fremstille dit eget stofgarn, som du så kan bruge til at

hækle lækre sager til dig selv eller dit hjem med.

Håndarbejdet er sjovt, nemt og gratis; de store hæklenåle giver tempo, maskerne er enkle, og stofresterne er
gratis. Du kan hækle unikke ting som knyttede manchetter og farverige tasker, eller du kan bringe unika-

stilen ind i dit hjem med kurve, puffer, borddækning og tæpper. Bogen indeholder 25 inspirerende opskrifter
med klare instruktioner og et overblik over de nødvendige materialer og redskaber. Hvis du er en erfaren
hækler, er det bare at gå i gang, og hvis du aldrig har holdt en hæklenål i hånden før, kan du starte med at

læse afsnittet om teknikker, som du finder bagerst i bogen. Her er der bl.a. en guide til, hvordan man læser en
opskrift, hvordan man laver den første maske, hvordan de enkelte masker hækles, og hvordan man slutter af.
Nemme trin-for-trin-billeder og tekst hjælper dig på vej. Lav projekterne, som de er beskrevet i opskrifterne

eller eksperimentér med farver og stoftyper.
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