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Hæklet net i bomuldsgarn
Lav et hæklet net med opskriften, der findes på denne side. Det hæklede net består af 2 typer masker, så 

begyndere også kan være med. Lav det som en firkant, hvor omkring kant og stropper hækles.

1.  Hækl 140 lm

2.  Hækl en fm i den 8. lm. Hækl derefter ”5 lm, spring 
over 3 lm og lav 1 fm i den 4 lm”. Gentag fra ” til ” 
rækken ud.

3.  Vend med ”5 lm. Hæft i lm bue med en fm”. Gentag 
fra ” til ” rækken ud.

4.  Gentag række 3 indtil du har hæklet 29 rækker ialt.

5.  Hækl række 30 således: 4 lm og 1 km i buen 
nedenunder, for at opnå en strammere kant i stil 
med opstart kanten.

6.  Drej den hæklede firkant. Nu hækles der i venstre 
side 1 fm i hver kant af lm buen, ialt 30m.

7.  Vend med 1 lm. Hækl tilbage med en række fm. Hækl 
ialt 6 rækker fm. Klip garnet.

8.  Gentag rk 6 & 7 og hækl i modsat side af net 
firkanten, men undlad at klippe garnet. Hermed 
kommer siderne i net firkanten til at danne den 
øverste kant af posen.

9.  Drej arbejdet for at hækle siderne på tasken. Start med 
5 fm, som hækles i den øverste kant af fm.

10.  I hver lm bue hækles 2 fm. Afslut rækken med 5 fm i 
den modsatte faste kant på arbejdet. Klip ikke garnet.

11.  Slå 60 lm op til hank.

12.  Gentag pkt. 9 & 10 på den sidste side af net firkanten.

13.  Hæft hanken fast med en fm i første fm i den 
modsatte side. Hækl 4 fm mere i den øverste kant.

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

15.  Hækl indtagning i de næste 26 fm (26 fm bliver til 
13 fm ved at stikke nålen gennem masken, slå om, 
træk tilbage og lad løkken side på nålen. Gentag 
i næste maske. Slå garnet omkring nålen og træk 
den gennem alle 3 løkker).

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

17.  Gentag pkt. 14 til 16.

18.  Hækl fm i hver fm hele cirklen rundt, ialt 6 rk.

19.  Klip snoren og hæft enderne.

Forkortelser og symbolforklaring
Lm = luftmaske
Fm = fastmaske 

Km = kædemaske 
Lmb = luftmaskebue


