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Innledning
Begynn med å lese igjennom min innføring i hakking. Den finner du på bloggen
min under ”oppskrifter.”
Hvis du vil lese mer om tokrokshakking på nett, så kalles det ”Crochet on the
double” eller Crocheknit/Crochenit” på amerikansk.
Til denne teknikken trenger du en hakkekrok med krok i begge ender. Jeg har
kjøpt mine hos Solvor Hofsli (www.solvor.no) og hos Museumshandverkerne på
Bygdøy Folkemuseum. (http://www.museumshandverkerne.no/)
I to krokshakking jobber vi med to nøster samtidig.
En ”omgang” består av 2 oppmaskingsrader og to avmaskingsrader. Til å
begynne med så kan det være greit å bruke to farger for at det skal gå lettere å se
hvilken tråd du skal bruke når. Men etter hvert går det greit å ha begge trådene i
samme farge.
Kom i gang:
Begynn med farge nr 1 og legg opp det antallet luftmasker som oppskriften sier,
eller til den lengden du ønsker på arbeidet. Mask opp en maske i hver luftmaske
som beskrevet i ”Innføring i Hakking”

Etter oppmaskingen ser det slik ut. Nå skal du SNU arbeidet

1. a-rad: Ta farge nr 2 og lag en luftmaske. Dra luftmasken igjennom den første
løkken på hakkekroken. *lag ett kast og dra igjennom 2 løkker* Gjenta fra * til *
omgangen ut til du har igjen 1 maske på hakkekroken. IKKE SNU
2. O-rad: Stikk hakkekroken inn i den andre loddrettmasken fra kanten, kast og
dra tilbake. Stikk kroken inn i neste loddrettmaske, kast og dra tilbake. Fortsett
slik omgangen ut. SNU

2.a-rad: Med farge nr 1: Kast og dra igjennom 1 maske. *kast og dra igjennom 2
masker* Gjenta fra * til * omgangen ut til du har en maske igjen på kroken.
IKKE SNU.
Du er nå ferdig med 1 ”rille” Fortsett nå å veksle mellom 2. o-rad og 2. a-rad til
du har det antall omganger som oppskriften sier eller til ønsket lengde.

Når du bruker 2 farger, så vil arbeidet bli forskjellig på de to sidene:

Nå ønsker jeg lykke til med tokrokshakkingen og hvis du har spørsmål så er det
bare å sende meg en e-post og spørre.

