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Hæklet net

OBS! Nettet giver sig/strækker sig i brug, og vil derfor blive længere efter brug.

DU SKAL BRUGE
Hæklenål str. 4,5 og evt. omgangsmarkører.

FREMGANGSMÅDE
Bemærk, at der hækles med to tråde.

BUNDEN
40 lm + 1 lm at vende på.

3 fm i 2. m fra nålen, herefter fm rækken ud.

3 fm i rækkens sidste maske, herefter fm rækken ud.

2 fm i hver af de tre masker for enden, herefter fm rækken ud.

2 fm i hver af de tre masker for enden, herefter fm rækken ud.

For enden: *1 fm, 2 fm i samme m*, gentag i alt 3 gange. Fm rækken ud.

For enden: *1 fm, 2 fm i samme m*, gentag i alt 3 gange. Fm rækken ud.

For enden: *2 fm i samme fm, 1 fm*, gentag i alt 5 gange. Fm rækken ud.

For enden: *2 fm i samme fm, 1 fm*, gentag i alt 5 gange. Fm rækken ud.

4,5

GARN FORBRUG / FARVE ANTAL

VALGRI FARVE 5 NGL.

FORKOTELSER

lm luftmasker

fm fastmasker

h.stgm halve stangmasker

stgm stangmasker

km kædemasker

*xx* xx gentages



HÆKLING AF MØNSTERET
Start næste omgang med 1 h.stgm hvorefter der hækles 2 omgange med stangmasker. 
Afslut 2. omg stgm med 1 h.stgm.

Start næste omgang med *1 fm, 1 lm, spring 1 m over*.

I de efterfølgende omgange hækles *1 fm omkring forrige rundes lm, 2 lm*.
Gentag til du har cirka 44 omgange med dette mønster.

Hækl 1 omg med *1 fm i mellemrummet, 1 fm i hver fm*.

Hækl yderligere 2 omg fm.

TOP OG HANKE
Find to punkter på hver side af nettet cirka 1/3 del inde. I midten bør være cirka 20-22 
masker. mellem de to punkter.

Hækl fm hen til første punk, så 80 lm, som fæstnes med 1 fm ved næste markering (spring-
er de cirka 20-22 masker over). Gentag på modsatte side.

Hækl *1 fm i hver m* i 3 omgange. Bemærk at der i den første omg hækles fm i hver luft-
maske.

Hækl så en omgang km for at danne den øverste afsluttende kant.

Bagefter hækles km rundt i ”hullet” ved hver hank.
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