by Permin
Hækletnet
Design: Jennifer Stiller
Sværhedsgrad: Nem
Størrelse (målt liggende):
Bredde: ca. 35 cm
Højde (med bærestrop): ca. 60 cm
Materialer
Schachenmayr Ombré, 250 g pr. ngl
Løbelængde 250 g = 300 m
1 ngl i farve 00085 (rosa dégradé)
Materialeforbruget kan variere fra person til
person.
Hæklenål 4,0 mm
Hæklenål 5,0 mm
Uldnål til at hæfte ender
Forkortelser:
m = maske, lm = luftmaske, fm = fastmaske
km = kædemaske, stgm = stangmaske
dstgm = dobbelt stangmaske, rk = række
omg = omgang
Hæklefasthed
Netmønster med nål 5,0 mm:
8 m og 4 omg = 10 cm x 10 cm
Passer hæklefastheden ikke, så prøv med
tykkere eller tyndere nål.

men med 1 stgm mere mellem de dob. stagm
på hver omg. (12 nye m på hver omg = 144 m
efter 11. omg).
12. omg: Hækl 2 stgm i hver 18. stgm (= 152
m).
Skift til nål 5,0 mm:
13. omg: 4 lm (= 1 dstgm), derefter *3 lm,
spring 3 m over, 1 dstgm*, gentag *-* og slut
omg med 3 lm, spring 3 m over og 1 km i 4. lm
(= 152 m).
14. omg: 4 lm (= 1 dstgm), 1 lm, derefter *1
dstgm omkring m-buen af følgende lm, 3 lm*,
gentag *-* og slut omg med 1 dstgm, 1 lm og
1 km i 4. lm (= 152 m).
15. omg: 4 lm (= 1 dstgm), derefter *3 lm,
1 dstgm omkring m-buen af følgende lm*,
gentag *-* og slut omg med 3 lm og 1 km i 4.
lm (= 152 m).
Gentag 14. og 15. omg yderligere 3 gange
og omg 14 en gang til. Træk tråden igennem
sidste m og bryd garnet.
1. del afslutningskant
Skift tilbage til nål 4,0 mm og hækl med ny
tråd og med start ved m-buen af 7. lm som
følger:
1. rk: Hækl 4 fm omkring hver af de følgende 7
lm-buer, spring dstgm over. Slut med 1 vendelm og vend arbejdet (= 28 m).
2.—5. rk: Hækl 1 fm i hver m, slut med 1

vende-lm, vend arbejdet (=28 m).
Efter sidste rk, hækl ikke vende-lm, men træk
tråden igennem sidste m og bryd garnet.
Spring 12 lm-buer over, hækl med ny tråd og
gentag 1.—5. rk. Bryd dog ikke garnet, men
hækl videre som følger:
2. del afslutningskant med bærestropper
1. omg: 1 fm i hver rk (i de ydere m af de
allerede hæklede 5 r = 5 fm), hækl 3 fm
omkring hver af de 12 følgende lm-buer,
spring dstgm over, 1 fm ihver rk (i de ydere
m af de allerede hæklede 5 r = 5 fm), 70
lm (= 1. bærestrop), spring 28 m over som
allerede er hæklet, 1 fm i hver rk. (i de ydre
m af de allerede hæklede 5 r = 5 fm), hækl 3
fm omkring hver af de 12 følgende lm-buer,
spring dstgm over, 1 fm i hver rk. (i de ydre m
af de allerede hæklede 5 r = 5 fm), 70 lm (= 2.
bærestrop), spring 28 m over som allerede er
hæklet (=232 m).
Fortsæt med at hækle rundt i spiraler og sæt
en markeringstråd for at markere omgangens
start:
2.—6. omg: Hækl 1 fm i hver m. Efter sidste
omg, hækles 1 omg km ifølgende m (=232 m).
Montering
Træk tråden af den hæklede net
igennem sidste m, og hæft alle
ender.

Grundteknikker
Grundmønster
Hækl bunden af tasken med stgm i omg.
Begynd hver omg med 3 lm for 1 stgm og slut
med 1 km i 3. lm fra omg-start.
Netmønster
Begynd hver omg med 4 lm for 1 dstgm og
slut med 1 km i 4. lm fra omg-start.
1. omg: 4 lm, derefter *3 lm, spring 3 m over,
1 dstgm*, gentag *-* og slut omg med 3 lm,
spring 3 m over og 1 km.
2. omg: 4 lm, 1 lm, derefter *1 dstgm omkring
m-buen af følgende lm, 3 lm*, gentag *-* og
slut omg med 1 dstgm, 1 lm og 1 km.
3. omg: 4 lm, derefter *3 lm, 1 dstgm omkring
m-buen af følgende lm*, gentag *-* og slut
omg med 3 lm og 1 km.
Gentag 2. og 3. omg.
Opskrift
Bund
Hækl med nål 4,0 3 lm og 11 stgm i en magisk
ring. Luk omg med 1 km i 3. lm (= 12 m).
1. omg: 2 stgm i hver stgm (= 24 m).
2. omg: 1 stgm, 2 stgm i næste stgm (= 36 m).
3. omg: 2 stgm, 2 stgm i næste stgm (= 48 m).
4. omg — 11. omg: Hækl på samme måde,
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