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Heklet nett
med striper

ENDELIG:
En enkel oppskrift for
alle som vil lære
å hekle!

#LINDEGARN
#HOUSEOFYARN
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Heklet nett
med striper
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
REN BOMULL 100 % bomull,
50 gram = ca 110 meter
DESIGN

Trine Lise Høyseth

MÅL
Høyde ca
35 cm
Bredde nederst ca 35 cm
Bredde øverst ca 25 cm
GARNFORBRUK
Svart 701
Grå 702
Lilla 708

3 nøster
2 nøster
1 nøste

PINNEFORSLAG

Heklenål nr 4

HEKLEFASTHET

18 st på nål nr 4 = 10 cm

Alternativt garn: REN ULL, REN SW ULL, MERINOULL,
ALPAKKA ULL, HOBBY GARN
Sjekk heklefastheten ved å hekle en prøvelapp. Tell antall
m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere
nål. Har du færre m, skift til tynnere nål.
FORKORTELSER
		

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

© 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.

HEKLETIPS
1. st på alle rader erstattes av 3 lm.

STRIPER
Hekle 5 cm grå, 4 cm lilla, 3 cm svart, 3 cm lilla, 6 cm grå,
4 cm svart og 8 cm grå.

FORSIDEN
Begynn øverst og hekle nedover. LES HEKLETIPS!
Hekle 44 lm løst med grå. Snu, hopp over de 3 første lm,
hekle 1 st i hver av de resterende 41 lm. Snu og hekle 1 st i hver
st fram og tilbake, og hekle striper som forklart over.
Samtidig, på 5. rad, økes det 1 st i hver side ved å hekle 2 st i 1.
og siste st. Gjenta økningene på hver 5. rad i alt 6 ganger =
54 st. Når stripene er ferdig, måler arbeidet ca 33 cm.

BAKSIDEN
Hekle som forsiden.

SIDESTYKKET, BUNN OG SKULDERREIM
Hekle 10 lm med svart. Snu, hopp over 1. lm, hekle 1 fm i hver
av de resterende 9 lm. Snu med 1 lm og hekle 1 fm i hver
fm fram og tilbake til remsen måler ca 165 cm.

STRIKKETIPS
finner du på vår hjemmeside:
www.lindegarn.no

MONTERING
Den lange remsen sys fast mellom for- og baksiden, sy kant
i kant med svart. Begynn øverst i den ene siden, fortsett langs
bunnen og opp langs den andre siden. Den resterende delen
av remsen = skulderreim, sy enden fast til oppleggskanten
på remsen.
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Garn brukt
i denne oppskriften
KULØRT

HVITT

REN BOMULL
100 % bomull
50 gram = ca 110 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne 4 = 10 cm

• PERFEKT TIL ALLE TYPER KLUTER
• PASSER TIL HEKLING & STRIKKING
• ALLROUND BOMULLSGARN

REN BOMULL er et klassisk bomullsgarn
som er like aktuelt til plagg som til interiørstrikk og –hekling. Dette er et opplagt garnvalg til vaskekluter, grytekluter og håndklær,
babytepper, lappetepper, og andre ting til
huset og hytta.
REN BOMULL er like flott til lekre sommertopper, skjørt og gensere samt alle plagg til
barn og baby.
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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

