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GARNKVALITET
GARNALTERNATIV

STRIKKET OG HÆKLET NET

Eko Bomull (100% Økologisk egyptisk bomuld. Nøgle ca 50 g = 120 m)
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)

HÆKLET NET (A):
HÆKLEFASTHED
HÆKLEFASTHED
STØRRELSE
GARNFORBRUG
HÆKLENÅL

Ca 20 fm x 23 omg med hæklenål 3.5 mm = 10 x 10 cm
Ca 18 st x 11 omg med hæklenål 3.5 mm = 10 x 10 cm
Ca 35 x ca 43 cm
Ca 250 g (fv 63202, natur)
3.5 mm

STRIKKET NET (B):
STRIKKEFASTHED
STRIKKEFASTHED
STØRRELSE
GARNFORBRUG
RUNDPIND

Ca 18 m x 24 p med p 4.5 mm = 10 x 10 cm
Ca 17 m x 20 p med p 6 mm = 10 x 10 cm
Ca 35 x 46 cm
Ca 150 g (fv 63217, grøn)
4.5 og 6 mm

DESIGN OG TEKST
OVERSÆTTELSE
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• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden
passer. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

FORKORTELSER (A)

m=maske, lm=luftmasker, fm=fastmasker, omg=omgang, km=kædemaske, fv=farve, hst=halvstangmaske, st=stangmaske

FORKLARINGER (A)

Hele nettet hækles med nedtag gennem begge maskebuer, hvis ikke andet er beskrevet.

HÆKLET NET (A)

Hækl 47 lm med hæklenål 3.5 mm. Start i anden lm og hækl fm, i sidste lm hækles 5 fm, fortsæt på den anden side af
lm-kæden og hækl fm, hækl 5 fm i sidste m. Hækl 10 omg rundt samt tag 5 fm ud i den tredje fm af de 5 m på forrige
omg. Gentag udtagningerne på hver omg. Sæt en markør ved omgangsstart.
Omg 11: Hækl fm i den bagerste maskebue, men OBS! ingen udtagninger.
Omg 12-16: Hækl fm gennem begge maskebuer, men OBS! ingen udtagninger.
Omg 17-57: Hækl st, men start omg 17 med 1 hst og hækl derefter st resten af omg.
Omg 58: Start med 1 hst og derefter fm resten af omg.
Omg 59: Hækl fm og slut med 1 km.
Hank: Hækl 50 lm med hæklenål 3.5 mm. Start i 3. lm og hækl 1 st i hver lm, vend med 2 lm og hækl yderligere 2 omg
st. Slut med 1 omg fm med nedtag gennem begge maskebuer på sidste st-omg og lm som du startede med. Derved bliver
hanken dobbelt. Hækl en hank mere.

MONTERING (A)

Hæft alle ender og sy hankene fast på nettet.

FORKORTELSER (B)

m=maske, rundp=rundpind, arb=arbejdet, omg=omgang, kantm=kantmaske, glatst=glatstrikning, r=ret/retmaske.

STRIKKET NET (B)

Slå 120 m op på rundp 4.5 mm, saml til en ring - pas på at den ikke er snoet. Strik glatstrikning rundt på rundp til arb
måler ca 6 cm, strik 1 omg vrang (sæt en markering ved omgangens start). Skift til rundp 6 mm og fortsæt med at strikke
rundt i glatstrikning. Når arb måler ca 41 cm skift til rundp 4.5 mm og strik 1 omg vrang. Strik 5 omg glatstrikning, 1
omg vrang = ombukningsomgang, strik yderligere 4 omg glatstrik, luk derefter af.
Hank: Brug rundp 4.5 mm og slå 10 m op. Strik glatstrikning frem og tilbage undtagen over den yderste m i hver side
som strikkes ret på alle pinde = kantm. Strik til arb måler ca 20 cm luk af. Strik en hank mere.

MONTERING (B)

Nettet: Buk de sidste 4 omg mod vrangen og sy dem fast med små sting. Sy bunden sammen med maskesting. Hæft alle ender.
Hank: Sy hankene sammen med maskesting. Sy hankene fast på nettet.

Maskesting (grafting)
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