
SMART HÆKLET NET

HÆKLET NET MED BRED REM
Farverigt net perfekt til hverdagsbrug 
Mål: ca. 30 cm i bredden og 32 cm i læng-
den.

DET SKAL DU BRUGE
Bomuldsgarn Organic 8/4 Råhvid, 2 ngl
Til firkanterne bruges 1 ngl af hver farve 
eller min. 2 ngl. 
Acetat foer 0,5 m
Hæklenål 4,5

FORKORTELSER
lm = luftmaske
fm = fastmaske
km = kædemaske
stgm = stangmaske
hstgm = halvstangmaske

Hæklet net
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FREMGANGSMÅDE
Slå 6 lm op, og dan en ring med 1 km i første lm.
1. omg. 3 lm (udgør første stgm) 15 stgm, saml med 1 km i 3. lm 16 i alt.
2. omg. 5 lm * 1stgm i næste stgm, 1 lm* gentag 15 gange i alt, slut med 1 km i 3. lm.
3. omg. 1 km i næste bue, 3 lm (1 stgm, 3 lm, 2 stgm i samme bue) *(1 lm, 1 hstgm) i de næste 3 buer, 1 lm, (2 
stgm 3 lm, 2 stgm) i hjørnebue*, gentag fra * til * slut med (1 lm, 1 hstgm) i de næste 3 buer, 1 lm, 1 km i den 
3. lm.
4. omg. 1 km i næste bue, 3 lm (1 stgm, 3 lm, 2 stgm) i samme bue *(1 lm, 1 hstgm) i de næste 4 buer, 1 ml, (2 
stgm, 3 lm, 2 stgm) i hjørnebue*, gentag fra * til * slut med (1 lm, 1 hstgm) i de næste 4 buer, 1 lm, 1 km i den 
3. lm.
5. omg. km hen til buen, 2 lm, (4 hstgm i hjørnebuen) *(2 hstgm om de næste 5 buer) 5 hstgm i buens hjørn-
er* gentag fra * til * 2 hstgm i de næste 5 buer og slut af med 1 km i første hstgm.
6. omg hækl fm i grundfarven hele vejen rundt. Hækl 18 ruder i alt.
Hækl ruderne sammen vrang mod vrang med fm i grundfarven til 3 x 3 ruder til begge nettets sider og he-
refter 2 rækker hstgm foroven, for at afslutte kanten.
Hank: 
Slå 14 lm op, vend og hækl 12 hstgm tilbage, forsæt med: (vend med 2 lm, 12 hstgm). Hanken skal måle ca. 
180cm eller efter ønske.
Hækl hanken i fra retsiden med fm, så der bliver en kant og rundt langs hanken på begge sider, for at 
afslutte pænt. (Start med siden fra nettets top, fortsæt med bunden og nettets anden side).
Foer: 
Klip foer så det passer med taskens færdige mål og evt. gerne lidt større, så det kan ”arbejde” med nettet. 
Vær opmærksom på at taskens størrelse kan variere ifht. hvor løst/fast du hækler. Klip foeret i ét aflangt 
stykke og sy bund og sidesøm. Sy evt. skrå hjørner i bunden, så man får facon på foeret. Fold den øverste 
kant bagom, og håndsy foret i nettet lige under nettets øverste kant.
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