
Begynne – likt for alle teknikker 
 
Begynnelsen er felles for alle teknikkene. Det finnes flere måter å begynne på, men denne er 
best for nybegynnere. Følg bildene nøye, det er lett å gjøre småfeil. 
 
Ta omtrent 1 meter tråd til å begynne med – ryk tråden, ikke klipp den. (Når du blir mer 
dreven kan du ta en mye lengre tråd og tre den i dobbelt, men vent med det.)  
 
Tommeltottmaske = masken som strammes om tommeltotten 
Plukkmaske = maske du plukker bak tommelen 
Bindemaske = maske du plukker fra raden under 
Tråd = tråden du binder med 
 

   
 
1. Legg tråden over venstre 
hånd med enden mot deg. 

 
2. Surr tråden to ganger rundt 
pekefingeren og grip godt om 
trådenden med de andre 
fingrene. 
 

 
3. Før tråden tvers over 
trådrundene og bak fingeren. 
Fortsett å holde trådenden 
fanget, ellers blander den seg 
inn og lager trøbbel! 
 

   
 
4. Snu hånden med 
pekefingerneglen mot deg. 
Før nålen under maskene og 
løft dem forsiktig av fingeren, 
men ikke slipp taket med 
venstre tommel. 
 

 
5. Hold den doble løkken godt 
fast mellom tommel og 
pekefinger. Løft den øverste 
litt oppover med nålen. 

 
6. Før nålen under – over – 
under - over gjennom de to 
løkkene som vist på bildet.  



 
 

 

7. Da har du ”kringlen” på 
nålen. Stram løkkene 
forsiktig. 

8. Før tråden bak nålen, over 
og mot deg. 

9. Ta et stødig grep om 
kringlen med tommel og 
pekefinger. Tråden skal 
henge løst ned som på bildet. 
 

  

 

 
 

 
10. Vri hånden og trekk nålen 
forsiktig mot deg som vist på 
bildet. Hold fortsatt på 
kringlen med tommel og 
pekefinger. (På bildet er 
pekefingeren tatt til side for 
å vise maskene på nålen.) 

 
11. Tråden legger seg som en 
løkke rundt tommelen, og 
kringlen ligger fortsatt trygt 
mellom tommel og 
pekefinger. 

 
12. Nå har du laget en god 
begynnelse, og er klar for å 
lære en av teknikkene.  
 
Begynn på den som heter 2-
plukk, det er den letteste. 
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