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Den nye hakkebog Solvor Hofsli Hent PDF Forlaget skriver: Norske Solvor Hofsli har arbejdet med hakning
i mange år og har holdt kurser rundt om i husflidskredsene i Norge. Hakning, der nærmest kan betegnes som
en blanding af hækling og strikning, er en gammel håndarbejdsteknik, som heldigvis er ved at blive moderne
igen. Den var tidligere udbredt over store dele af Europa, og i Norge var hakning særligt udbredt langs kysten

og blev brugt, når der skulle fremstilles vanter, huer, trøjer, sjaler, skørter, undertøj, tæpper osv.

Hakning har mange fordele: Teknikken er let at lære, arbejdet vokser hurtigt, og der er ingen masker, der
løber undervejs! Hvor let, det er at lære at hakke, fremgår af denne bog. Teknikken vises ved hjælp af

billeder, tegninger og gode forklaringer, og du lærer at hakke en lang række forskellige mønstre. Desuden
indeholder bogen både opskrifter, der er lige til at gå til for begyndere, og lidt sværere opskrifter til dem, som

bliver bidt af teknikken og gerne vil i gang med større arbejder.
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