by Permin
Indkøbsnet

Design: Susanne Bräuning
Sværhedsgrad: Nem
Størrelse:
Omfang: ca. 42 cm, Højde: ca. 32 cm (uden
bærestrop)
Materialer
Regia Wool Cotton Candy, 100 g pr. ngl
Løbelængde 100 g = 340 m
1 ngl i farve 02603 (cappuchino)
Nøglet rækker til både indkøbsnet og til
sneakersokker model 980410
Hæklenål 3,5 mm
1 maskemarkør
Uldnål til at hæfte ender
Forkortelser:
m = maske
lm = luftmaske
fm = fastmaske
km = kædemaske
stgm = stangmaske
hstgm = halv stangmaske
rk = række
omg = omgang
Grundteknikker
Kædemasker, luftmasker, fastmasker,
stangmasker.
Opskrift
Begynd med bunden. Lav en løkke og
hækl i løkken som følger:
1. omg: 3 lm som erstatning for 1. stgm
og derefter 9 stgm i løkken. Luk denne
omg og de følgende 4 omg med 1 km i
øverste lm af 1. stgm = 10 stgm.
2. omg: Hækl 2 stgm i hver stgm og erstat
1. stgm i denne og i de følgende 3 omg
med 3 lm = 20 stgm.
3. omg: Hækl 2 stgm i hver 2. stgm og 1
stgm i alle øvrige stgm = 30 stgm.
4. omg: Hækl 2 stgm i hver 3. stgm og 1
stgm i alle øvrige stgm = 40 stgm.
5. omg: Hækl 2 stgm i hver 4. stgm og 1
stgm i alle øvrige stgm = 50 stgm.
6. omg: Hækl 1 ekstra lm, 1 fm i 1. stgm,
*2 lm, spring 1 fm over, 1 fm ifølgende
stgm*, gentag *.* og slut omg med 1 lm, 1
fm i 1. fm = 25 lm-buer.
Hækl derefter til sidestykke som følger:
7. omg: Hækl 1 ekstra lm, 1 fm omkring
m-buen, *4 lm, 1 fm i følgende lm-bue*,
gentag *-* og slut omg med 2 lm, 1 hstgm
i 1. fm.

8. omg: Hækl 1 ekstra lm, 1 fm omkring
m-buen, *6 lm, 1 fm ifølgende lm-bue*,
gentag *-* og slut omg med: 3 lm, 1 stgm
i 1. fm.
Gentag 8. omg.
Bemærk: Hver omg lukkes med 1 stgm
og dermed forskydes omg-start altid med
en halv bue til højre og der opstår en
perfekt overgang mellem omg.
Når sidestykke måler 28 cm i højden,
fortsæt som følger til øvre kant:
1. omg: 2 lm som erstatning for 1. hstgm,
2 hstgm omkring lm-buen, 5 hstgm
omkring hver følgende lm-bue, 2 hstgm
omkring 1. lm-bue. Luk omg med 1 km i
øverste lm af 1. hstgm = 125 hstgm.
2. omg: 2 lm som erstatning for 1. hstgm.
Hækl 1 hstgm i hver hstgm.
3. omg: 2 lm som erstatning for 1, hstgm.
Hækl 1 hstgm i hver af de følgende 20
hstgm, 60 lm (løs), spring 21 hstgm over,
hækl 1 hstgm i hver af de følgende 41
hstgm, 60 lm (løs), spring 21 hstgm over,
hækl 1 hstgm i hver af de sidste 21 hstgm.
4. omg: 2 lm som erstatning for 1. hstgm,
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hækl 1 hstgm i hver hstgm, hækl 1 fm i
hver lm = 203 m.
5. omg: Hækl 1 ekstra lm. Hækl 1 fm i hver
fm, idet er stikkes ind i bagerste m-led.
Luk omg med 1 km i 1. fm.
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