
SAMMEN 
anvendelig og praktisk nett 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

All inntekt fra salg av dette mønsteret går til prosjektet «Sammen; i Kristus, for andre» 

som har som mål å støtte trykking og spredning av Guds Ord, skaffe rent vant til 

fattige og å ordne vinterklær for pastorer og evangelister. Innsamlede midler går 

gjennom organisasjonen GFA (Gospel for Asia). Tusen takk for din støtte! 
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SAMMEN                                                                             

mellomstort nett 

2 nøster Rainbow Cotton 8/8, 50 g = 75 meter 

Størrelse: diam topp 37 cm, bunn 20 cm, høyde 30 cm 

Heklenål 4,0 

Heklefasthet: 10 x 10 cm = 18 fm x 19 rader 

en lm-lenke med 20 lm = 11 cm 

I tillegg til garn, heklenål, nål og saks trenger du en 

maskemarkør eller binders. Mønsteret går først i runder 

før det går over i spiral, avsluttes med runder. 

Forklaringer: 

lm = luftmasker, fm = fastmasker, st = stav, fm-bk = fastmaske heklet kun i bakre ledd, m = 

maske, omg = omgang, g = ganger, () = tallet angir hvor mange m du skal ha på runden, ** =  

mønster innenfor ** gjentas  

Begynn med magisk ring eller 6 lm i ring. 

Omg 1: 3 lm (= 1 st), 14 st om ringen (15 st), avslutt med fm i 3.lm 

Omg 2: 4 lm (=1 st og 1 lm), *1 st, 1 lm* omg ut, avslutt med km i 3.lm 

Omg 3: fm rundt lm forrige runde, *3 lm, fm om neste lm* 14 g, avslutt med 1 lm og st i 

første fm (15 buer) 

Omg 4: 1 lm, *fm om buen, 5 lm* 14 g, fm om neste bue, avsl med 2 lm og st i 1.fm (15 buer) 

Omg 5: Danner overgangen fra runder til spiral 

4 lm, fm om neste bue, *6 lm, fm om neste bue* 13 g, 6 lm, fm om siste bue fra omg 4 før st, 

6 lm, fm om 4 lm-buen fra starten. 

Sett markør på siste buen, videre telles buer, for hver 15. bue flyttes markør til siste heklede 

bue. Hver bue festes om neste med fm. 

15 buer med 7 lm i hver,  

15 buer med 8 lm i hver,  

15 buer med 9 lm i hver,  

15 buer med 10 lm i hver, 10 ganger. 

Selvet nettdelen er ferdig og markør kan fjernes. Nå er det kanten m/hankene i toppen som 

skal hekles, dette hekles i vanlige omganger. 

Omg 1: 4 fm om halvbuen, *8 fm om neste bue* 15 g, avslutt med km i 1.fm (124 fm) 

Videre: Første fm erstattes av 1 lm, er også med i tellingen, omg avsl med km i 1.fm/lm 

Omg 2-3: 124 fm-bk 

Omg 4: 42 fm-bk, 20 lm, hopp over 20 m, fm (vanlig), 41 fm-bk, 20 lm, hopp over 20 m, 

avslutt med km i 1.fm/lm  

Omg 5: 42 fm-bk, 20 fm (hekle i lm, ikke om buen), 42 fm-bk, 20 fm, avsl med km i 1. fm/lm 

Omg 6-7: 124 fm-bk 

Klipp tråden og fest ender. 
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SAMMEN 

mellomstort nett 
trinn for trinn 

 

Du trenger: 

2 nøster 8/8 garn (50g=75m), heklenål 4,0, 

nål, saks og binders/maskemarkør. 

Forklaringer: 

lm = luftmasker, fm = fastmasker, st = stav, fm-bk = fastmaske heklet kun i bakre ledd, 

 m = maske, omg = omgang, g = ganger, () = tallet angir hvor mange m du skal ha på runden, 

** =  mønster innenfor ** gjentas 

Mønsteret går først i runder, så over til spiral, avsluttes med runder. Dette vil bli forklart og 

vist underveis. Da setter vi i gang! 

Begynn med 6 lm i ring  

eller magisk ring 

 

Omg 1: 

15 st om ringen. 1. st erstattes av 3 lm, 

omg avsluttes med km i 3.lm 

 

 

 

Omg 2: 

*1 st i st, 1 lm* omg ut (=15 st m 1 lm 

mellom hver). 1.st og lm erstattes av 4 lm, 

avslutt med km i 3.lm 

 

Omg 3: 

fm om første lm, *3 lm, fm om neste lm* 

14 g, avslutt med 1 lm og st i 1. fm (= 15 

buer) 
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Omg 4: 

1 lm, *fm om buen, 5 lm* 14 g, fm, 2 lm og 

st i 1.fm (= 15 buer) 

 

Omg 5: 

4 lm, fm om neste bue, *6 lm, fm om 

neste bue* 13 g, 6 lm, fm i neste bue før 

st, 6 lm, fm i lm-buen med 4 lm fra starten 

   

Bildet over viser 4 lm-bue i starten, nålen 

ligger mot den st du i slutten skal plassere 

fm foran, som bildet under viser 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har laget den siste 6 lm buen og 

festet den med fm i 4 lm-buen du startet 

med, setter du markør på siste heklede 

buen.  

 

Videre går det i spiral og vi skal telle buer 

og ikke runder. Hver bue festes i neste 

med fm 

15 buer med 7 lm i hver. 

  

Husk å flytte markøren med deg for hver 

15. bue du hekler. Videre hekler du 

15 buer med 8 lm i hver, så 

15 buer med 9 lm i hver, så 

15 buer med 10 lm i hver 10 ganger 

Som bildet under viser utvider det seg til 

du har hatt 10 lm-buer 3 runder (3x15), 

det begynner da å trekke seg ‘oppover’ 
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Du er nå ferdig med selve «nett-delen»  

  

 

 

 

 

Vi skal til på toppen med kant og 

bærehåndtak og går nå tilbake til å hekle i 

runder. 

Omg 1: 

4 fm om halvbuen, 8 fm om hver av de 

neste 15 buene 

  

avslutt med km i 1.fm (=124 fm) 

 

 

 

 

Omg 2 og 3: 

1 lm (=1.fm), fm-bk omg ut, avslutt med 

km i 1.lm/fm (124 m) 

 

Før vi går videre vil jeg vise deg start og 

avslutning av rundene. 

Den første fm erstattes alltid av lm og vi 

avslutter alltid med km i den 1. lm 

  

Omg 4: 

1 lm (=1.fm), 41 fm-bk, 20 lm, hopp over 

20 m og lag fm (vanlig) i den neste m, 41 

fm-bk, 20 lm, hopp over 20 m og avslutt 

med km i 1. lm/fm (124 m) 

NB! Pass på å ikke vri lm-rekken når den 

hekles mot kanten 

 

 

TIPS!  

Vil du ha litt lengre nett så tar du 15 

buer med 10 lm noen flere ganger. 
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Omg 5: 

42 fm-bk, 20 fm (lm-lenken fra forrige 

omg, hekle i den enkelte lm og ikke om 

buen), 42 fm-bk, 20 fm (lm-lenken), fest 

med km i 1.fm (124 m) 

 

Har du problem med å få riktig antall fm i 

lenken eller på raden etter? Her er et bilde 

som viser to av de maskene som er raske å 

overse. Den siste m på lenken kan fort bli 

oversett hvis den trekker seg sammen, 

den er her siste maske heklet. Den første 

m på raden kan også raskt oversees og her 

peker heklenålen rett på den masken. 

  

 

Omg 6 og 7: 

fm-bk hele runden (124 m) 

Husk at 1.fm erstattes av 1 lm og runde 

avsluttes med km i 1. lm/fm 

 

 

Har du problem med å få en «rett kant» 

der omg settes sammen? Kanskje 

begynner og slutter du i feil maske. Første 

bilde viser den første lm og nålen ligger 

gjennom den m som skal hekles (som blir 

fm nr.2). Andre bildet har den siste 

masken heklet og nålen peker på hvor du 

skal feste km, legg merke til at det kan se 

ut som om det er en uheklet maske der, 

men det er det altså ikke. 

  

Når du er ferdig med omg 7 er det bare å 

klippe tråden og feste alle løse tråder.  

Nettet ditt er nå ferdig og klar til bruk! 

 

 


