[Börja med att skriva reportaget utifrån nedanstående exempel. Avsluta med att skriva

ingressen och rubriken.]

Stickigt rekordförsök

Att sticka en halsduk som är flera kilometer lång är inte lätt. Ändå är det precis det

som Jörgen har bestämt sig för att göra. Hans halsduk ska in i Guinness rekordbok!

[Beskriv platsen] 

Caféet där vi möts är slitet men hemtrevligt. Kring borden står soffor och

fåtöljer i olika färger. Det märks att det är ett hopplock från second hand butikerna runt

omkring.

[Berätta om personen du intervjuar] 

Jörgen kommer fem minuter för sent till vårt möte, med

andan i halsen. Han virar av sig den långa halsduken han har runt halsen och sätter sig ned

mitt emot mig med en kopp varm choklad. Han har mörkt, kortklippt hår. Just idag har han på

sig ett par jeans och en stickad, randig tröja.

[Skriv om intervjun du gjorde]

- Jag har stickat på min halsduk i sju månader, berättar Jörgen. Det roligaste jag vet är att

sticka. - Var det inte svårt att lära sig? frågar jag. - Jo, ganska, erkänner Jörgen. Men nu kan

jag sticka både rät och avig. Att sticka tio centimeter av min halsduk tar mig bara fem

minuter nu för tiden! Jörgen har under sina sju månader som stickare fått många nya

kontakter.

- Folk på nätet är jättetrevliga! Sticka är ju också himla roligt. De uppmuntrar verkligen mitt

försök att komma med i Guiness rekordbok! Det ska bli världens längsta halsduk. Den är

redan fyra och en halv kilometer lång!

Halsduken är svår att missa även för de som kommer in på caféet där vi sitter. Jörgens

halsduk spiller över från vårt bord och bort till kassan, där han betalade för sin varma

choklad. Halsduken virar sig runt hela lokalen och flera personer måste kliva över den hela

tiden. Rätt som det är råkar någon spilla kaffe på den, men Jörgen märker ingenting. Jag

bestämmer mig för att ingenting säga.

Som avslutning frågar jag Jörgen hur lång tid han tror att det kommer ta att bli klar.

- Några år, kanske, säger Jörgen. Jag har väldigt roligt under tiden!

[Avslutningen ska vara sammanfattande eller tankeväckande] 

Mitt möte med Jörgen har varit både spännande och roligt. När Jörgen går från vårt möte
fastnar hans halsduk i dörren

och han måste gå tillbaka och ta loss den. Det är svårt att missa honom då han fortsätter sin

promenad utanför fönstret. Jag kommer alltid tänka på Jörgen när jag sveper min halsduk

runt mig.
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