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GARNKVALITET
GARNALTERNATIV

STRIKKET OG HEKLET NETT

Eko Bomull (100 % Økologisk egyptisk bomull. Nøste ca. 50 g = 120 m)
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)

HEKLET NETT (A):
HEKLEFASTHET
HEKLEFASTHET
MÅL
GARNFORBRUK
HEKLENÅL

Ca. 20 fm x 23 rader med heklenål 3.5 mm = 10 x 10 cm
Ca. 18 m x 11 rader med heklenål 3.5 mm = 10 x 10 cm
Ca. 35 x ca. 43 cm
Ca. 250 g (fg 63202, naturhvit)
3.5 mm

STRIKKET NETT (B):
STRIKKEFASTHET
STRIKKEFASTHET
MÅL
GARNFORBRUK
RUNDPINNE

Ca. 18 m x 24 omg med p 4.5 mm = 10 x 10 cm
Ca. 17 m x 20 omg med p 6 mm = 10 x 10 cm
Ca. 35 x 46 cm
Ca. 150 g (fg 63217, grønn)
4.5 og 6 mm
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• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

FORKORTELSER (A)

m=maske, lm=luftmasker, fm=fastmasker, omg=omgang, kjm=kjedemaske, fg=farge, hst=halvstav, st=stav

FORKLARINGER (A)

Hele nettet hekles med nedtak gjennom begge maskebuene dersom ikke annet er angitt.

HEKLET NETT (A)

Legg opp 47 lm med heklenål 3.5 mm. Begynn i 2. m og hekle fm, i siste lm hekles 5 fm, fortsett på andre siden av
lm-kjeden og hekle fm her også, hekle 5 fm i siste m. Hekle 10 omg rundt og øk 5 fm i den 3. fm av de 5 m på forrige omg.
Gjenta økningene på hver omg. Sett en markør der omg begynner så blir det lettere å følge med.
11. omg: Hekle fm i bakre maskebue, men OBS! ingen økninger.
12.-16. omg: Hekle fm gjennom begge maskebuene, men OBS! ingen økninger.
17.-57. omg: Hekle st, men 17. omg starter med 1 hst og hekle deretter st ut omgangen.
58. omg: Begynn med 1 hst og hekle deretter fm ut omgangen.
59. omg: Hekle fm og avslutt med 1 kjm.
Håndtak: Legg opp 50 lm med heklenål 3.5 mm. Begynn i 3. lm og hekle 1 st i hver lm, snu med 2 lm og hekle ytterligere
2 rader med st. Avslutt med 1 rad fm med nedtak gjennom begge maskebuene på siste st-rad og gjennom lm på
oppleggskanten. Håndtaket blir på den måten dobbelt. Hekle et håndtak til på samme måte.

MONTERING (A)

Fest alle løse tråder og sy fast håndtakene på nettet.

FORKORTELSER (B)

m=maske, rundp=rundpinne, arb=arbeid, p=pinne, kantm=kantmaske, glattstr=glattstrikk, omg=omgang, r=rett maske

STRIKKET NETT (B)

Legg opp 120 m på rundp 4.5 mm, strikk nå videre rundt, og pass på at maskene ikke blir vridd. Strikk glattstr rundt til
arb måler ca. 6 cm, strikk 1 omg vr og sett en markering i begynnelsen på omg så er det lettere å følge med. Bytt til
rundp 6 mm og fortsett å strikke rundt i glattstr. Når arb måler ca. 41 cm, bytter du til rundp 4.5 mm og strikker 1 omg vr.
Strikk 5 omg glattstr, 1 omg vr = brettekant, strikk ytterligere 4 omg glattstr og fell av.
Håndtak: Legg opp 10 m på rundp 4.5 mm og strikk glattstr frem og tilbake, bortsett fra i de ytterste m i hver side som
strikkes r = kantm. Strikk til arb måler ca. 20 cm og fell av. Strikk et håndtak til på samme måte.

MONTERING (B)

Nettet: Brett ned de siste 4 omg mot vrangen langs brettekanten og sy fast med små sting. Sy sammen bunnen med
maskesting. Fest alle løse tråder.
Håndtak: Sy sammen håndtakene med maskesting. Sy fast håndtakene på nettet.

Maskesting (grafting)
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