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KARIANNE RUTENETT

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
BOMULL NATURA 100 % ren bomull,
50 gram = ca 100 meter

DESIGN

Karianne Torvestad

STØRRELSER

30 X 32 cm (36 x 37) cm

GARNFORBRUK
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PINNEFORSLAG

Heklenål nr 3,5

HEKLEFASTHET

20 st med heklenål nr 3,5 = 10 cm

(4)

nøster

Alternativt garn: BOMULL SPORT

18-05

Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere heklenål. Har du færre m,
skift til tynnere heklenål.
FORKORTELSER
		
		

Lm = luftmaske, fm = fastmaske,
kjm = kjedemaske, st = stav,
dbst = dobbelstav

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.
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NETT UTEN BUNN
Legg opp 120 (144) lm på heklenål nr 3,5. Ta sammen med
1 kjm i 1. lm.
Hekle rundt slik:
1. omgang: Hekle 1 st i hver lm. Ta sammen med 1 kjm i 3. lm.
Rutemønster:
2. omgang: Hekle 7 lm (= 1 dbst + 3 lm), hopp over 3 st,
*1 dbst i neste st, hopp over 3 st*. Gjenta fra *-* ut omgangen.
Ta sammen med 1 kjm i 4. lm.
3. omgang: Hekle 3 lm (= 1 st), *3 st i lm-buen og 1 st i dbst*.
Gjenta fra *-* ut omgangen. Ta sammen med 1 kjm i 3. lm.
Gjenta 2.-3. omgang 10 (12) ganger eller ønsket lengde.
Hekle *1 fm i st og 3 i lm-buen*. Gjenta fra *-* ut omgangen.
Ta sammen med 1 kjm i 1. fm.
Hekle videre slik:
1. - 4. omgang: Hekle 1 fm i hver fm. Sett et merke på hver side
1. fm = 1 lm.

av de midterste 7 rutene, på hver side av nettet = håndtak.

1. st = 3 lm.

5. omgang: Hekle fm fram til 1. merke, hekle 27 lm (kort
håndtak) eller 70 lm (langt håndtak), hopp til 2. merket, hekle

NETT MED BUNN

fm fram til 1. merket på andre side, hekle 27 lm eller 70 lm, hopp

BUNN

med 1 fm i hver fm/lm, samtidig som det i hver overgang til/fra

Legg opp 39 lm. Snu og hekle 1 fm i 3. lm fra nålen, videre

håndtaket hekles to fm sammen. Ta sammen hver omgang med

hekles 1 fm i hver lm til det gjenstår 1 lm. Hekle 3 fm i siste

1 kjm i 1. fm.

lm og roter (ikke snu) arbeidet. Hekle 1 fm i hver fm, og hekle

til 2. merket, hekle fm ut omgangen. Hekle 4 (5) omganger

3 fm i siste fm. Ta sammen med 1 kjm i 1. fm. Snu og hekle

MONTERING

motsatt vei. Hekle 1 lm, 2 fm i hver av de 3 første fm (= buen),

Sy sammen i bunnen av nettet.

og videre 1 fm i hver fm frem til buen av 3 fm, hekle 2 fm i hver
av de 3 fm. 1 fm i hver fm. Ta sammen med 1 kjm i 1. lm.
Snu og hekle motsatt vei. Hekle 1 fm i hver fm, samtidig
som det økes 3 fm jevnt fordelt i hver bue. Skift hekleretning
etter hver omgang. Fortsett på denne måten til det er 24 (36)
fm i hver bue = 8 (12) omganger = 120 (144) fm.
Hekle videre rundt slik:
Rutemønster:
1. omgang: Hekle 7 lm (= 1 dbst + 3 lm), hopp over 3 st,
*1 dbst i neste st, hopp over 3 st*. Gjenta fra *-* ut omgangen.
Ta sammen med 1 kjm i 4. lm.
2. omgang: Hekle 3 lm (= 1 st), *3 st i lm-buen og 1 st i dbst*.
Gjenta fra *-* ut omgangen. Ta sammen med 1 kjm i 3. lm.
Gjenta 1.-2. omgang 10 (12) ganger eller ønsket lengde.
Hekle *1 fm i st og 3 i lm-buen*. Gjenta fra *-* ut omgangen.
Ta sammen med 1 kjm i 1. fm.
Hekle videre slik:
1. - 4. omgang: Hekle 1 fm i hver fm. Sett et merke på hver side
av de midterste 7 rutene, på hver side av nettet = håndtak.
5. omgang: Hekle fm fram til 1. merke, hekle 27 lm (kort
håndtak) eller 70 lm (langt håndtak), hopp til 2. merket, hekle
fm fram til 1. merket på andre side, hekle 27 lm eller 70 lm, hopp
til 2. merket, hekle fm ut omgangen. Hekle 4 (5) omganger
med 1 fm i hver fm/lm, samtidig som det i hver overgang til/fra
håndtaket hekles to fm sammen. Ta sammen hver omgang med
1 kjm i 1. fm.
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Garn brukt
i denne oppskriften

BOMULL
NATURA
100 % ren bomull
Produsert i India

BOMULL NATURA er et naturlig bomullsgarn til strikking og hekling. Perfekt til
alle typer plagg og tilbehør samt interiør,
lappetepper, kluter, håndklær og amigurumi – heklede kosedyr. Supert til
sommertopper, barne- og babystrikk.
Bomull Natura kan brukes til samme
oppskrifter som Bomull Sport,
Bomull-Merino, Pure Merino
og Superwash Sport..
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22
50 gram = ca 100 meter
KULØRT

HVITT

40°C

60°C

• Maskinvask 40 °C for
farget garn
• Maskinvask 60 °C for
hvitt garn
• Bruk vaskemiddel for kulørteller hvitvask
• Må ikke klorblekes
• Unngå skyllemiddel
• Tørkes flatt
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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