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En hæklenål og noget farverigt garn er alt, du skal bruge for at trylle det lækreste tøj og tilbehør frem.

Hæklelyst er en grundbog om hækling, og den indeholder alt, hvad du behøver at vide om hækling, hvad
enten du er begynder eller en garvet hækler.

Bogen indeholder desuden et halvt hundrede inspirerende opskrifter i forskellige sværhedsgrader til hus og
hjem og til store og små. Huer, tørklæder, sokker, voksen- og børnetøj, rangler, puder, tasker og

prinsessekroner er blot nogle af de ting, du kan finde i denne bog. Hvis hæklelysten ikke har ramt dig før, så
vil den utvivlsomt gøre det nu!

Ud over opskrifterne indeholder bogen også en overskuelig og detaljeret hækleskole med alt om de
forskellige teknikker.

Lilly S. Brandal og Bente Myhrer har arbejdet i garnbranchen i mange år, og i denne farvestrålende bog
præsenterer de deres bedste hækleopskrifter.
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