Innføring i Hakking (Tunisisk Hekling)
Av Marianne Grønvold ~ marianne2no@gmail.com

Innledning: Hakking (også kalt Tunisisk hekling) er en gammel håndarbeidsform som
er nær beslektet med hekling. Det er en teknikk som er enkel å lære seg. Til små
arbeider kan en bruke vanlig heklenål, men jeg anbefaler å bruke de spesielle
hakkekrokene. De ser ut som en heklenål, men er mye lenger. Det finnes hakkenåler
med både en og to kroker. Til denne innføringen trenges det kun en hakkenål med
krok i den ene enden.
Det finnes en mengde forskjellige masker og maskekombinasjoner en kan bruke i
hakking, men de bygger alle sammen på det samme prinsippet – nemlig at du legger opp
luftmasker og fortsetter med å veksle mellom en Oppmaskingsrad (o-rad) og en
Avmaskingsrad (a-rad). En omgang består av en o-rad og en a-rad.
Her skal jeg forklare hvordan du hakker grunnteknikken (basismasker) Det ferdige
resultatet ser omtrent slik ut:

Tips: Jeg holder hakkekroken i det samme grepet som jeg holder en kniv.
Med denne teknikken jobber du med rettsiden av arbeidet mot deg hele tiden.
Når vi hakker, så snakker vi om to forskjellige masker i hver omgang: Nemlig
loddrettmasken og vannrettmasken. Her ser du hvem som er hvem.

Komme i gang: Legg opp så mange luftmasker som du trenger. Nå skal du begynne å
maske opp (du arbeider fra høyre mot venstre) Stikk nålen igjennom 2. luftmaske fra
nålen. Kast og dra tilbake – du har nå to løkker på nålen.
*Stikk nålen igjennom neste luftmaske, kast og dra tilbake*
Gjenta fra * til * omgangen ut. Da ser det slik ut:

Nå skal du begynne på avmaskingsraden. (her arbeider du fra venstre mot høyre)
Kast og dra tråden igjennom 1 maske. Dette blir kantmasken.
*Kast og dra tråden igjennom 2 masker* Gjenta fra * til * omgangen ut – dvs. til du
har igjen en maske på nålen. Den blir da første maske på neste omgang.
Nå skal du begynne med oppmaskingsraden (o-raden) Den gjøres slik: Stikk nålen
igjennom den andre loddrettmasken fra kanten som på bildet, kast og da tilbake.

*Stikk nålen inn i den neste loddrettmasken, kast og dra tilbake* Gjenta fra * til *
omgangen ut. Pass på at du har like mange masker på pinnen som du hadde på første

rad
Nå fortsetter du å jobbe med annen hver o-rad og a-rad til arbeidet har ønsket
lengde. Avslutt med en a-rad før du skal felle av.
Tips: For å få en pen venstrekant på arbeidet så vrir du litt på arbeidet og stikker
nålen igjennom begge maskeledd på den siste masken i oppmaskingsraden.
Slik feller du av: (med kjedemasker) Stikk nålen igjennom første loddrettmaske, kast
og dra tråden tilbake igjennom begge løkkene på nålen. *Stikk nålen igjennom neste
loddrettmaske, kast og dra tilbake igjennom begge løkkene på nålen. Gjenta fra * til *
ut omgangen. Klipp av tråden og dra den igjennom den siste masken.

