grønnsaksnett
Design: Frida Høstaker

GARNTYPE: Silkeull, dobbel tråd
HEKLENÅL: nr 3,5

OPPSKRIFT
FORKORTELSER
lm: luftmasker

kjm: kjedemasker
dbst: dobbel stav

START

5. OMG: Fortsett på samme måte, men hekle

Hekle 6lm med dobbel tråd. Hekle sammen til en ring

nå 7 lm, 1 kjm i neste bue.

ved å hekle 1 kjm i 1. lm.

6. OMG: 8 lm, 1 kjm i buen.
1.OMG: Hekle 4 lm, deretter *1 st, 1 lm* om
ringen, totalt 9 ganger. Når du kommer til
enden av omgangen fester du en kjm i den 3.
lm i starten av omgangen.

7. OMG: 8 lm, 1 kjm i buen.
8. OMG: 9 lm, 1 kjm i buen. Fortsett som 8.
omgang til ønsket lengde på nettet.

2.OMG: 5 lm, deretter *1 st, 1 lm*, fest
staven mellom stavene i forrige omgang.
Avslutt runden på samme måte som 1. omgang,
men i 4. lm.

3.OMG: 6 lm, deretter *1 dst, 3 lm* Fest over
staven i forrige omgang og en ny i buen (slik at
det øker i antall buer) gjenta rundt hele omgangen. Avslutt med kjm i den 5. lm.

4. OMG: Hekle 2 kjm, slik at du er midt på
lm-buen. hekle 6 lm som du fester i neste bue
med en kjm. Gjenta omgangen rundt og avslutt
med 3 lm og 1 st i den 3. av de 6 første lm.

AVSLUTNING
- 1 kjm i hver lm rundt hele omgangen
- 2 dbst etter hverandre, 2 lm, hopp over to lm gjenta omgangen rundt
- 1 kjm i hver lm rundt hele omgangen.

TRÅD/SNOR
Lag lm så langt som du ønsker snoren. Når du
har nådd ønsket lengde - snu snoren og ta kjm i
hver lm hele veien tilbake. Trekk snoren mellom
stavene på enttet og fest den ved sitt utspring.

Vårt garn er ikke utsatt for unødvendig kjemisk behandling, og har alle ullens gode egenskaper inntakt. Lett og drøyt
ullgarn til undertøy og klær. Vaskes for hånd med naturlig såpe. Ta kontakt for å få tilsendt katalog med oppskrifter,
vaskemidler og Nøstebarns øvrige sortiment. Besøk oss gjerne på nettsiden eller i butikken vår i Bergen.

WWW.NOSTEBARN.NO
SE ALLE GARNFARGENE OG
FLERE GRATISOPPSKRIFTER

TRENGER DU HJELP?
E-POST: POST@NOSTEBARN.NO
TLF: 55 11 32 30

BUTIKKEN I BERGEN:
ØSTRE NESTTUNVEGEN 6,
5221 NESTTUN

