
GARNTYPE: Silkeull, dobbel tråd

HEKLENÅL: nr 3,5

Design: Frida Høstaker

grønnsaksnett



OPPSKRIFT

START
Hekle 6lm med dobbel tråd. Hekle sammen til en ring 
ved å hekle 1 kjm i 1. lm.

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.

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 omgan-
gen. 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.

5. OMG: Fortsett på samme måte, men hekle 
nå 7 lm, 1 kjm i neste bue.

6. OMG: 8 lm, 1 kjm i buen.

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.

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.

FORKORTELSER
lm: luftmasker

kjm: kjedemasker
dbst: dobbel stav
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