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Å lage ringer, buer og sammenføyinger.
Hvis du jobber med same farge tråd på skyttel og nøste kan du nå vikle tråd på skyttelen fra 
nøstet, uten å klippe tråden. Hvis du bruker to farger tråd må du knytte dem sammen.
Etter hvert som du blir mer kjent med å slå nupereller vil du finne andre måter å starte 
arbeidet på, som for eksempel å skjule trådendene i dobbeltknutene.
 
Et mønster starter vanligvis med en ring. Denne lages slik mønsteret
beskriver. Når ringen er lukket er det vanlig at det i mønsteret står ”snu
arbeidet”. Å snu arbeidet betyr å vende på arbeidet fra topp til tå eller
omvendt, ”stående på hodet”. Se figur.

Etter at buen er lagd indikerer mønsteret at arbeidet igjen skal snus.
Når du begynner på andre ring kan det ofte stå at du skal føye sammen denne med en pikot 
du har lagd fra før. Dette markeres i et mønster ofte med ”+”.  En
sammenføying er enkel.
 

Finn pikoten du skal føye sammen med (sjekk mønsteret) og før en
liten heklenål ned gjennom den (down join/sammenføying nedover).
Alternativt kan du ta heklenåla oppover i pikoten (up join/sammenføying oppover)

Ta tak i tråden som går fra siste ds og rundt venstre hand
(nøstetråden). Ta denne tråden inn på heklenåla og gjennom pikoten og
før skyttelen gjennom løkka som nå har oppstått. 
Trekk nøstetråden forsiktig til (ved hjelp av peke- eller langfinger på
venstre hånd) for å lukke sammenføyingen. Husk å sjekke at
kjernetråden fremdeles løper i midten av knutene og sammenføyingen.
Etter en stund er dette automatisert.
 

Du er nå klar til å håndtere mønstre med ringer og buer. Det finnes mange
andre spennende teknikker som kan utvide repertoaret ditt men disse
grunnferdighetene vil gjøre deg i stand til å lage vakre blonder.
Selv om linken over tar deg til mine sider (Jane Eborall) kan det være
svært nyttig å google teknikken du ønsker og se andre sine måter å
forklare den på.
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