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92318. HEKLET NETT MED BLOMST

GARNKVALITET Natural Club Raffia (100 % trefiber. Nøste ca. 35 g = 75 m)

HEKLEFASTHET Ca. 17 fm x 16 rader med heklenål 3.5 = 10 x 10 cm

OMKRETS Ca. 68 cm

HØYDE Ca. 39 cm

GARNFORBRUK (A) Fg 1: Ca. 105 g (fg 37214, grønn)

GARNFORBRUK (B,C) Ca 150 g (B: fg 37209, nougat, C: fg 37201 sennep)

Fg 2: Ca. 25 g (fg 37203, blå)

HEKLENÅL 3.5 mm

TILBEHØR 6 markører

FORKLARING 

Magisk ring: Se forklaring på siste side. 

NETT 

Nett A,B og C hekles som nedenfor. 

Hekle 8 fm rundt en magisk ring med fg 1. 

Omg 1: *Hekle 1 fm, 4 lm*, gjenta * - * 7 ggr (totalt 8 ggr på omg = totalt 8 buer). 

Omg 2: *Hekle 1 fm, 4 lm, 1 fm, 4 lm* i 1. lmb, gjenta * - * i hver lmb = totalt 16 buer. 

Omg 3: **Hekle 1 fm, 4 lm, 1 fm i samme lmb, *4 lm, 1 fm i neste lmb*, gjenta * - * 3 ggr**, gjenta ** - ** 4 ggr. 

Omg 4: **Hekle 1 fm, 4 lm, 1 fm i samme lmb, *4 lm, 1 fm i neste lmb*, gjenta * - * 4 ggr**, gjenta ** - ** 4 ggr. 

Omg 5: **Hekle 1 fm, 4 lm, 1 fm i samme lmb, *4 lm, 1 fm i neste lmb*, gjenta * - * 5 ggr**, gjenta ** - ** 4 ggr. 

Hver omg herfra: Hekle 1 fm, 4 lm i hver lmb. Hekle til nesten alt garn i fg 1 er brukt opp. 

Avslutt med 4 lm, bytt til fg 2 og hekle bare fm. Hekle 4 fm rundt hver lmb. 

Neste omg: *Hekle 1 fm, 2 m sm, 1 fm*, gjenta * - * ut omg. Avslutt med 1 fm i første fm og klipp av garnet. 

Sett en markør i starten på omg, en markør i motsatt side, begge sider er nå markert. Sett nå 4 markører der hankene skal være ved

å sette markør i den 15. m på hver side av sidemarkørene. 

SKULDERREMMER 

Begynn i den 15. m med 1 fm, hekle 60 lm, fest med 1 kjm i den 15. m fra andre siden. Hekle 1 fm i nettet, snu med 1 lm. Hekle 60 fm

rundt lm, avslutt med 1 kjm + 1 fm i nettet, snu med 2 lm. 1 fm i kjm på 1. omg. Hekle fm rundt skulderremmene (stikk heklenålen ned

rundt forrige omg, se bilde 1). Avslutt med 1 kjm + 1 fm i nettet. Snu med 1 kjm og 2 kjm i nettet. Fortsett med kjm langs

skulderremmen, se bilde 2. Avslutt med kjm i nettet. Hekle ytterligere 1 skulderrem på motsatt side. 

Fest alle tråder. 

BLOMST 

Hekle 12 fm i magisk ring, 1 kjm i 1. fm. 

*Hekle 1 fm, 5 lm, hopp over 1 fm *, gjenta * - * totalt 6 ggr. Hekle 1 kjm i 1. fm. 

*Hekle 1 fm,1 hst, 3 st, 1 hst, 1 fm*, gjenta * - * rundt hver lmb. Hekle 1 kjm i 1. fm. 

Klipp av garnet og sy fast blomsten på nettet. 

Fest alle tråder.
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Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.

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.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet.

For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Forkortelser

Strikking

arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge,

flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge,

kantm=kantmaske, m=maske/masker, mb=maskebue, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, r=rett maske/rette

masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, ytterl=ytterligere, økn=økning 

Hekling

arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bmb=bakre maskebue,

dst=dobbelstav, fg=farge, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav,

iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, omg=omgang,

rest=resten/resterende, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav,

5-lmb=luftmaskebue med 5 lm 
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