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Design: Jennifer Stiller
Sværhedsgrad: Nem
Størrelse (målt liggende):
Bredde:
ca. 35 cm
Højde (med bærestrop):
ca. 64 cm
Materialer
Schachenmayr #netzaporter, 250 g pr. ngl
Løbelængde 250 g = 375 m
1 ngl i farve 00035 (pink)
Til fór:
140 cm MEZfabrics stof fra kollektionen
"Nordic Garden Dream" by Arne & Carlos,
100% bomuld, bredde 35 cm
1 rulle MEZ Duet sytråd i passende farve
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:
18 m og 4 omg = 10 cm x 10 cm
Passer hæklefastheden ikke, så prøv med
tykkere eller tyndere nål.
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 lm i 3. lm (= 12 m).
1. omg: Fordobl hver stgm (= 24 m).
2. omg: Fordobl hver 2. stgm (= 36 m).
3. omg: Fordobl hver 3. stgm (= 48 m).
4. omg — 11. omg: Hækl ifølge denne skema
udtagninger omg efter omg (= 144 m efter 11.
omg).
12. omg: Fordobl hver 18. stgm (= 152 m).
13. omg: Hækl 1 stgm i hver stgm (= 152 m).
Skift til nål 5,0 mm:
14. 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).
15. 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).
16. 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 15. og 16. omg yderligere 4 gange.
Træk tråden igennem sidste m og bryd garnet.

Fortsæt med at hækle i spiraler og læg en
markeringstråd i til bedre oversigt:
2.—7. omg: Hækl 1 fm i hver m. Efter sidste
omg, hækl 1 km ifølgende m (=240 m).
Tilskæring af fór
Målene er baseret på hæklefastheden som
angivet i opskriften. Vi anbefaler at måle den
hæklede taske op og justere hvis nødvendigt.
Giv 2,5 cm sømrum foroven og 1,5 cm
sømrum til højde og diameter.
Fór til sider: 1 ﬁrkant 89,5 x 34,5 cm
Fór til bund: 1 cirkel med diameter 33 cm
Montering
Træk tråden af den hæklede net igennem
sidste m, og hæft alle ender.
Fold den øvre rå kant af taskefóret om ret
mod ret og pres. Sæt fóret i tasken således,
at retsiden af fóret vender udad mod nettet,
og den pressede kant lægger ca. 1 cm under
den øvre hæklede kant. Sy fóret til tasken med
en stikning tæt ved kanten. Sy fóret til tasken
i bunden med en stikning tæt på sømmen
mellem sidefór og bundfór.

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.—7. 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.—7. rk. Bryd dog ikke garnet, men
hækl videre som følger:
2. del afslutningskant med bærestropper
1. omg: 7 fm (i de ydere m af de allerede
hæklede 7 r), hækl 3 fm omkring hver af de
12 følgende lm-buer, 7 fm (i de ydere m af de
allerede hæklede 7 r), 70 lm (= 1. bærestrop),
spring 28 m over, 7 fm (i de ydere m af de
allerede hæklede 7 r), hækl 3 fm omkring hver
af de 12 følgende lm-buer, 7 fm (i de ydere
m af de allerede hæklede 7 r), 70 lm (= 2.
bærestrop), spring 28 m over (=240 m).
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