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Forkortelser og symbolforklaring
Lm = luftmaske 
Fm = fastmaske 

Km = kjedemaske
Lmb = luftmaskebue

Heklet nett av bomullsgarn
Lag et heklet nett med oppskriften, som finnes på denne siden. Det heklede nettet består av 2 typer masker, 

så nybegynnere også kan være med. Lag det som en firkant, der det hekles rundt kanten og stroppene.

1.  Hekle 140 lm

2.  Hekle en fm i den 8. lm. Hekle deretter ”5 lm, spring 
over 3 lm og lag 1 fm i den 4 lm”. Gjenta fra ” til ” ut 
rekken.

3.  Snu med ”5 lm. Fest i lm bue med en fm”. Gjenta fra ” 
til ut rekken.

4.  Gjenta rekke 3 inntil du har heklet 29 rekker i alt.

5.  Hekle rekke 30 slik: 4 lm og 1 km i buen nedenunder, 
for å oppnå en strammere kant i stil med oppstart 
kanten.

6.  Drei den heklede firkanten. Nå hekles det i venstre 
side 1 fm i hver kant av lm buen, i alt 30m.

7.  Snu med 1 lm. Hekle tilbake med en rekke fm. Hekle i 
alt 6 rekker fm. Klipp garnet.

8.  Gjenta rekke 6 & 7 og hekle i motsatt side av nett 
firkanten, men unngå å klippe garnet. Herved 
kommer sidene i nett firkanten til å danne den 
øverste kanten av posen.

9.  Snu arbeidet for å hekle sidene på vesken. Start med 
5 fm, som hekles i den øverste kanten av fm.

10.  I hver lm bue hekles 2 fm. Avslutt rekken med 5 fm 
i den motsatte faste kanten på arbeidet. Klipp ikke 
garnet.

11.  Legg opp 60 lm til hank.

12.  Gjenta pkt. 9 & 10 på den siste siden av nett firkanten.

13.  Fest hanken med en fm i første fm i den motsatte 
side. hekle 4 fm mere i den øverste kanten.

14.  Hekle 22 fm i de første fm langs siden.

15.  Hekle inntagning i de neste 26 fm (26 fm blir til 13 
fm ved å stikke nålen gjennom masken, slå om, 
trekk tilbake og la løkken sitte på nålen. Gjenta i 
neste maske. Legg garnet rundt nålen og trekk den 
gjennom alle 3 løkker).

16.  Hekle 22 fm + de 5 fm i øverste kant. Hekle også  
1 fm i hver lm i hanken.

17.  Gjenta pkt. 14 til 16.

18.  Hekle fm i hver fm hele sirkelen rundt, i alt 6 rekker.

19.  Klipp snoren og fest endene.


