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Hvordan får vi fællesskab, kreativitet og håb i 
en tid, hvor vi må blive hjemme og savner vores 
daglige fællesskaber? Det spørgsmål stillede vi 
os selv på Trapholt ved nedlukningen for gæster 
på museet. Svaret blev kunstprojektet LIGHT-
HOPE, som du hermed er inviteret til at deltage 
i, og som vil blive skabt i løbet af coronakrisen 
af borgere fra hele landet, der har interesse i at 
hækle. 

Hækl en lyspære – et symbol for lys og håb
Du deltager ved at hækle en lyspære i lyse gule 
og beige nuancer. Lyspæren symboliserer lys i 
den udfordrende tid, vi står i lige nu, og håb for 
den fremtid, der følger. Derudover inviteres du til 
at reflektere over det positive, der trods alt kan 
komme ud af en krise som denne. 

Tekstilkunstner Hanne G har skabt konceptet for 
de hæklede objekter og udformet en hæklevej-
ledning, så selv begyndere kan være med. Øve-
de kan bidrage med deres egne mønstre. Alle 
vejledninger finder du her i manualen.  Struktu-
ren som bærer de hæklede bidrag til LIGHTHOPE 
er udformet af designer Rasmus Bækkel Fex. Han 
skaber en trækonstruktion i Trapholts 40 meter 
lange centrale forløb ned gennem hele museet, 
som de hæklede bidrag i løbet af lukningsperio-
den monteres på.  Den gigantiske kunstinstallati-
onen forventes at stå færdig når Trapholt genåb-
ner- som en manifestation over håb for fremtiden 
på trods af både menneskelig og økonomisk 
krise.

LIGHTHOPE

Facebook og Instagram
Udviklingen af LIGHTHOPE kan du følge på Fa-
cebook og Instagram. Vi har oprettet Facebook 
gruppen LIGHTHOPE, hvor vi håber, du vil dele 
inspiration, hæklemønstre eller tanker om, hvad 
der trods alt kan komme positivt ud af coronakri-
sen – med andre ord et virtuelt fællesskab, hvor 
vi kan være sammen hver for sig.  I gruppen vil 
Hanne G også være i dialog omkring hækling. 
Derudover vil blive afholdt virtuelle seminarer og 
hækleklubber. 

Tilmelding og aflevering 
Du kan indlevere din hæklede lyspære i post-
kassen på Trapholt eller ved en af vores samar-
bejdspartnere rundt i landet i løbet af coronakri-
seperioden.  Udfyld blanketten bagerst i denne 
vejledning og læg den sammen med lyspæren. 

Samtidigt skal du registrere dig på hjemmesiden 
www.trapholt.dk/lighthope, så vi kan invitere dig 
til fernisering og holde dig opdateret om værket. 

Adresser på alternative opsamlingssteder finder 
du også på hjemmesiden. Aflevering sker på en 
sikker måde, så det ikke bliver en kilde til smitte. 

Mere information
Nina Rise Schrøder er projektleder på LIGHT-
HOPE. Har du spørgsmål, kan hun kontaktes på 
nisch@trapholt.dk eller mobil: 26 21 31 54.

LIGHTHOPE er støttet af Augustinus Fonden

Vær med til at skabe en gigantisk kunstinstallation LIGHTHOPE sammen med Designer Rasmus 
Bækkel Fex, tekstilkunstner Hanne G. og Trapholt.

http://www.trapholt
mailto:nisch@trapholt.dk
https://www.facebook.com/groups/1241074206076308/?source_id=93819338038
http://www.trapholt.dk/lighthope


Diameter 8,5 cm. (svarende til toppen
af et Mumi-krus)
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VIGTIGT: Målene er vejledende, men
det er fast at wc-rullen er 4 cm i diameter. 

Diameter top: 4 cm
wc-rulle pap: dia 4 cm.
Skæres af til ca 5 cm. længde

Diameter på bredeste sted: 8-9 cm. Fyld som vat,
bamsefyld, toiletpapir,
en gammel sok etc.



FARVE og FORM 

Projektet er baseret på at du kan anvende de materialer og garnrester, som du har liggende
derhjemme. Vi kalder paletten “LYS GUL” og disse PASTELLER kan kombineres sådan 
at man hækler selve pæren i en nuance og så fortsætter med fatning og ledning i en anden.

LYS GULHVID SART BEIGE

FORMEN

Kombiner frit

Størrelsen på pæren afhænger af wc-rullens 
diameter på 4 cm, idet den udgør den 
indvendige fatning. Pærens diameter bør 
derfor være ca. 8-9 cm. Heldigvis er der 
forskel på os hæklere og det vil der også 
være på vores håndlavede “lys”. Jeg har 
dog en “hækle-fasthed”, som kan vejlede jer 
når det gælder garnvalget. Læg gerne flere 
tråde sammen. Eller forsøg med en større 
eller mindre hæklenål. Man kan også 
“forme” sin pære når man fylder den ud med 
bamsefyld eller lignende.

HÆKLEFASTHED OPSKRIFT 1.

10 MASKER = 7 CM

HÆKLEFASTHED OPSKRIFT 2.

12 MASKER = 5 CM



GRUNDMASKER A.

lm = luftmaske

1. Løkke

2 fm i samme maske bliver til 2 masker på næste omgang

2 fm sammen til én maske

2. Slå om og træk garnet igennem løkken

1. Nål gennem maske - Slå om og 
træk garnet igennem 

2. til to løkker på nålen 3. Slå om og træk igennem begge

fm = fastmaske

udt = udtagning fastmaske 

indt = indtagning fastmaske



GRUNDMASKER B.

Stribe-effekt på fatningen 

1. Løkke

4. Træk i start-tråden - arbejdet samler sig i en ring med 6 fastmasker.
Start omg. 2 med 2 fm i hver af de 6 masker til 12 m (både opskrift 1 + 2)

2. To luftmasker (lm)

Fastmasker (fm) i bagerste led af masken
fra forrige omgang

3. 6 fastmasker (fm) i første lm

Magisk Ring



01 Magisk ring med 6 fastmasker (se Grundmasker B) (6)
02 Udt. 2 fm i hver maske  (12)
03 Udt, (udt, 1 fm) gentag (..) 5 gange, udt  (19)
04 (2 fm, udt) gentag (..) 6 gange, 1 fm  (25)
05 1 fm i hver m (25)
06 1 fm (udt, 3 fm) gentag (..) 6 gange  (31)
07 3 fm, udt, 4 fm, udt, 3 fm, udt, 3 fm, udt, 4 fm, udt, 3 fm, udt, 4 fm, udt (38) 
08-10 1 fm i hver m (38)
11 7 fm, Indt, 8 fm, indt, 7 fm, indt, 8 fm, indt (indt 4 gange ialt) (34)
12 4 fm, Indt, 6 fm, indt, 7 fm, indt, 6 fm, indt, 3 fm (indt 4 gange ialt)  (30)
13 1 fm i hver m     (30)
14 8 fm, indt, 8 fm, indt, 8 fm, indt (indt 3 gange ialt)  (27)
15-16 1 fm i hver m (27)
17      7 fm, Indt, 7 fm, indt, 7 fm, indt (indt 3 gange ialt)  (24) 
18 1 fm i hver m (24)
19 5 fm, indt, 5 fm, indt, 5 fm, indt, 3 fm (indt 3 gange ialt)  (21)
20-21 1 fm i hver m (21)

Fyld selve pæren op med vat eller andet blødt materiale
22 5 fm, indt, 5 fm, indt, 5 fm , indt (indt 3 gange ialt) (18)

Skift evt. farve
23-25 1 fm i hver m – evt. bagerste led = stribet (18)

Sæt wc-rullen (evt. afklippet) helt ned i fatningen
26 1 fm, indt. Gentag til 8 m tilbage  (8)
27 Luk de resterende masker 2 og 2 til hullet er lukket (1)

Træk løkken lidt ud og skift til nål 6-10 og lav 4 meter lm “ledning”...

Hæklenåle: 4,5 / 5 til selve pæren og hæklenål 6-8 til ledningen
Garn: 1 nøgle, ca 50 gram “Fritidsgarn” eller 2 tråde “No 1” eller tilsvarende. Lav gerne hækleprøve
se side 2. “Farve og Form”.
Farveskala: LYSE HVID, BEIGE OG GULE nuancer (se “Farve og Form”)
Tips: Sæt evt. en lille markerings-tråd (helst i en anden farve) ved omgangsstart og husk hele tiden at
tælle omgangens masker, så du ved, hvor du er i opskriften/værket. Du bør hækle rimelig stramt eller 
gå en nålstørrelse ned. Der hækles i spiraler. 
Forkortelser: fm = fastmaske, udt =udtagning, indt = indtagning, lm =luftmasker
NB: Den hæklede form er elastisk og kan formes en del vha. af fyldet og pappet fra wc-rullen vil stive 
toppen af. OG heldigvis findes der pærer i mange forskellige former :)

HÆKLEOPSKRIFT 1. | Begynder, let øvet
Elpære til Trapholt | Installationen LIGHTHOPE
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HÆKLEOPSKRIFT 1. | Begynder, let øvet
Elpære til Trapholt | Installationen LIGHTHOPE

Materialer: 1 nøgle, ca 50 gram “Fritidsgarn”
(kraftigt uldgarn) eller 2 tråde “No 1” (akrylgarn) eller 
Istex garn: 1 tråd Lettlopi + 1 tråd Einband.
Hertil 1 wc-papirs paprulle, hæklenål nr. 4,5/5 til selve
pæren samt 6-8 til ledningen.
Blødt fyld som fx. bamsevat.
Saks.

Omgang 1-2 Omgang 3-4 Omgang 4-7

Omgang 8-12 Omgang 13-21 Omgang 22a

Omgang 22b Omgang 23-27 “Ledning” ca 4 meter lm



HÆKLEOPSKRIFT 1. | Begynder, let øvet 
Elpære til Trapholt | Installationen LIGHTHOPE



01 Magisk ring med 6 fastmasker (se Grundmasker B) (6)
02 Udt. 2 fm i hver maske   (12)
03 (1 fm, udt) 6 gange (18)
04 (udt, 2 fm) 6 gange (24)
05 (3 fm, udt) 6 gange (30)
06 1 fm, udt, (4 fm, udt) 5 gange, 3 fm (36)
07 5 fm, udt, (6 fm, udt) 4 gange, 2 fm  (41) 
08 2 fm, udt, (7 fm, udt) 4 gange, 6 fm  (46)
09 (50)
10 (54)
11 (58)
12 (61)
13

(10 fm, udt) 2 gange, (11 fm, udt) 2 gange  
2 fm, (udt, 11 fm) 4 gange 
4 fm, udt, 12 fm, udt, 13 fm, udt., 12 fm, udt, 9 fm (udt 4 gange ialt) 
8 fm, udt, (18 fm, udt) 2 gange, 11 fm 
14 fm, udt, (19 fm, udt) 2 gange, 4 fm  (64)

14-18 5 omgange 1 fm i hver m (64)
2 fm, indt, 30 fm, indt, 28 fm (indt 2 gange ialt) (62)
8 fm, indt, 29 fm, indt, 21 fm (indt 2 gange ialt) (60)

21 14 fm, indt, 28 fm, indt, 14 fm  (58)
23 fm, indt, 27 fm, indt, 4 fm (56)

23 1 fm i hver m (56)
24 4 fm, Indt, 26 fm, indt, 22 fm, (indt 2 gange ialt) (54)
25 13 fm, Indt, 25 fm, indt, 12 fm, (indt 2 gange ialt) (52) 
26 21 fm, indt, 24 fm, indt, 3 fm (50)
27 4 fm, indt, 23 fm, indt, 19 fm,  (48)
28 (indt, 14 fm) 3 gange (45)
29 7 fm, indt, (13 fm, indt) 2 gange, 6 fm (42)
30 3 fm, indt, (12 fm, indt) 2 gange, 9 fm (39)
31 1 fm i hver m (39)

Fyld selve pæren op med vat eller andet blødt materiale
32 (11 fm, indt) 3 gange (36)
33 1 fm i hver m (36)
34 5 fm, indt, ( 10 fm, indt) 2 gange, 5 fm (33)
35 (indt, 9 fm) 3 gange (30)
36-44 9 omgange 1 fm i hver - evt. stribet, skift evt farve (30)

Sæt wc-rullen (afklippet) ned i fatningen
45 (2 fm, int) gentages indtil 8 m tilbage (8)
46 Spring 1 m over, 3 m sammen, spring 1 m over, de sidste sammen (1)

Træk løkken lidt ud og skift til nål 6-8 og lav 4 meter lm “ledning”... 
Du skal hækle med 3 bomuldstråde, helst i samme nuance som øvre pære. 

HÆKLEOPSKRIFT 2. | Øvet 
Elpære til Trapholt | Installationen LIGHTHOPE

Hæklenåle: 2,5/3 til selve pæren og pind 6-8 til ledningen
Garn: 1 nøgle alm. bomuldsgarn, ca 50 gram. Lav gerne hækleprøve, se side 2. “Farve og Form”. 
Farveskala: LYSE HVID, BEIGE OG GULE nuancer (se “Farve og Form”)
Tips: Husk at tælle masker, så du ved, hvor du er i opskriften/værket. Du kan evt. printe målfast 
tegning ud til brug for afstemning af figuren undervejs. Der hækles i spiraler.
Forkortelser: fm = fastmaske, udt = udtagning, indt = indtagning, lm = luftmasker
Denne opskrift 2. ligner opskrift 1. / Den “lette”, men består af flere masker og hækles med tyndere 
garn. Det kræver snilde at hækle i fint bomuldsgarn, idet alle ind- og udtagninger er mere tydelige. 
Til gengæld bliver formen på pæren mere perfekt...  Den hæklede form er elastisk og kan formes en 
del vha af fyld og pappet fra wc-rullen vil stive toppen af. OG heldigvis findes der pærer i mange 
forskellige former :)
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HÆKLEOPSKRIFT 2. | Øvet + Ekspert
Elpære til Trapholt | Installationen LIGHTHOPE

Materialer: 50 gr bomuld eller andet garn til 
pind 2,5/3 + wc-rulle rør og blødt fyld. 

Det er meningen, at de øvede hæklere kan eksperimentere
med forskellige hulmønstre og effekt-masker efter eget valg,
så længe man holder grundformen sådan nogenlunde.
Overrask og imponer!
Man kan også signere sit værk med små, broderede initialer.

Montering af wc-rulle rør og afslutning af fatning samt påbegyndelse af ledningen på 4 m.
Tip: Når du fæstner enderne på tilsat garn ved start på ledning, kan du samtidig sy lidt 
“styrke” til et lidt sart led på værket og sikre at ledningen sidder midt i... 

Eksempler på dekorative hækle-
effekter og -mønstre, som kan 
tilføres efter egne behov og evner. 
God fornøjelse! I må gerne dele
 et evt mønster med andre.



HÆKLEOPSKRIFT 2. | Øvet
Elpære til Trapholt | Installationen LIGHTHOPE



INDLEVERING 
Udfyld denne formular og aflever den sammen 

med din hæklede lyspære. 
Husk også at registrere dig på www.trapholt.dk/lighthope 

BRUG BLOKBOGSTAVER

Navn, alder og by anvendes ved eventuel kreditering i forbindelse med værket. E-mail 
bruger vi til at holde dig opdateret om projektet. 

NAVN

FØDSELSÅR

POSTNUMMER

BY

E-MAIL

LIGHTHOPE

http://www.trapholt.dk/lighthope


 ©Trapholt

LIGHTHOPE er et fællesværk og bliver historien om mange menne-
sker, der sammen skaber et værk under coronakrisen, som en 

manifestation over håb for fremtiden på trods af både menneskelig 
og økonomisk krise.

 Del derfor meget gerne billeder af din lyspære, arbejdet med den og 
dine tanker om, at der trods alt kan komme noget positivt ud af kri-

sen, der kan give håb for fremtiden i Facebook-gruppen ’LIGHTHOPE’ 
og på din egen Instagram. På den måde kan vi alle følge projektet og 

inspirere hinanden. 

Brug hashtagget #lighthopetrapholt

DEL OPLEVELSEN 
MED ANDRE
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