
 

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! 

SAMMEN 
Stort handlenett med praktisk liten lomme 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 
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SAMMEN - Stort handlenett                                          

7 nøster rainbow cotton 8/8 (50 g =75 m) 

Heklenål: 4,0 

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

Størrelse: 15 x 33 x 36 cm  

(bredde, lenge og høyde til topp av kant) 

Mønsteret er 3-delt men hekles i ett uten å klippe 

tråden. Liten innerlomme hekles til slutt hvis denne er 

ønskelig. Nødvendige forklaringer underveis. 

BUNNEN 
Forklaringer: lm = luftmaske, fm = fastmaske, st = stav, m = maske, km= kjedemaske. 

Legg opp 21 lm,  

Rad 1: Stikk ned i 2.m fra nålen og hekle fm raden ut (= 20 fm) 

Rad 2-61: 20 fm, snu alltid med 1 lm 

Etter siste rad skal det ikke hekles 1 lm eller vendes, videre hekles kant rundt bunnen. 

Runde 1: I samme maske som siste fm ble heklet (=hjørnemasken) hekles 3 fm, 58 fm langs 

langsiden, 3 fm i hjørnem, 18 fm langs kortsiden, 3 fm i hjørnem, 58 fm langs langsiden, 3 fm 

i hjørnem, 18 fm langs kortsiden, avsl med km i 1. hjørnefm (164 fm) 

Runde 2: (1. st erstattes av 3 lm) *2 st i hver av de 3 hjørnefm (=6 st), 1 st i hver m på 

langsiden, 2 st i hver av de 3 hjørnefm, 1 st i hver m kortsiden*, gjenta ** 1 g til, avsl med km 

i 3.lm (176 st) 

SIDENE: 
Består av kun to mønsterrader (A og B/B1) 

Forklaringer: dbst= dobbeltstav, lm = luftmaske, km= kjedemaske, hjørne= 6 dbst i de 6 

hjørnem, omg= omgang 

1.dbst erstattes alltid av 4 lm og omg avsl med km i 4.lm 

A= hjørne (=6 dbst), 3 lm, hopp over 3 m, *2 dbst, 3lm, hopp over 3 m*11 g, hjørne, 3 lm 

hopp over 3 m, {^2 dbst, 3 lm, hopp over 3 m^} 3 g, hjørne, 3 lm, hopp over 3 m, hekle**11 

g, hjørne, 3 lm, hopp over 3 m, hekle {^ ^} 3 g, avsl m km i 4.lm (= 12 hull på langsidene og 4 

på kortsidene, 2 dbst mellom hvert hull) 

B= 1 dbst i hver m omg rundt (176 dbst), eller  

B1= 1 dbst i hver dbst og 3 dbst om hver rute (176 dbst) 

Omg 1-5: A 

Omg 6: B eller B1 

Omg 7-11: A 
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Omg 12: B eller B1 

Omg 13-17: A 

TOPPEN med bærehåndtak 
Forklaringer: fm= fastmaske, lm=luftmaske, km=kjedemaske, st=stav,  

Første m erstattes av 1 lm for fm og 3 lm for st og avsluttes med km i 1. lm ved fm og i 3. lm 

ved st. Første m (som erstattes) er alltid med i tellingen 

Runde 1 og 2: 1 fm i hver m (176 fm) 

Runde 3: 1 st i hver m 

Runde 4: 1 fm i hver m 

Runde 5: (håndtakene lages)  

*21 fm, 40 lm, hopp over 28 m, 21 fm, 20 lm, hopp over 18 m*2 ganger,  

avslutt med km i 1.lm (204 m) 

Runde 6 og 7: 1 fm i hver m 

Runde 8: 1 st i hver m 

Runde 9-10: 1 fm i hver m 

Klipp tråden og fest alle løse ender. 

 

Liten innerlomme: 
Forklaringer: m= maske, lm = luftmasker, fm = fastmaske, st= stav 

Legg opp 22 lm, 

Rad 1: Lag st i 4 m fra nålen, 1 st i hver lm raden ut (=20 st) 

Rad 2-14: 1 st i hver m (=20 st), 1.st erstattes av 3 lm 

For litt større lomme legger du til noen flere rader med st 

Den siste hekla st-raden er øverste del av lommen, brett nederste del 

over slik at kanten ligger en st-rad under toppen. Hekle fm langs kortside, 

bunn og andre kortside gjennom begge lagene (2-3 fm pr st og 2-3 fm i 

hjørnene). Når du har heklet rundt klipper du av en god lengde tråd og 

enten syr eller hekler lommen til innsiden av bærenettet. Lommen er 

tilpasset kortsidene av nettet og hekles/sys fast mellom 1. og 2. fm-rad i 

toppdelen (over den øverste hullraden, men under hanken). Begynn 1 m 

utenfor hullraden og avslutt 1 m etter hullraden. Fest trådene. 

 

 

 

TIPS!   

Ønskes håndtak bare på 

langsidene (og ikke både 

lang-og kort) hekles:  

21fm, 40lm, hopp over 

28m, 60fm, 40lm, hopp 

over 28m, 39fm  

(200 m) 
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Sammen 

Trinn for trinn                                           

Stort handlenett 

Størrelse: 15 x 33 x 36 cm  

(bredde, lenge og høyde til topp av kant) 

Du trenger: 

7 nøster 8/8 bomullsgarn (50 g = 75 m), 

heklenål 4,0, nål og saks. 

Forklaringer gis underveis. Lykke til! 

 

Bunnen: 
Legg opp 21 lm 

Stikk nålen ned i 2. lm og lag en fm 

 

 

 

 

 

Hekle 1 fm i hver lm raden ut, du har da 20 

fm (inkludert lm i starten) 

 

Så hekler du 1 lm og snur arbeidet og 

hekler 20 fm på rad 2. 

 

Før du snur hekler du alltid 1 lm og hver 

rad består av 20 fm. 

 

Dette gjentar du til du har 61 rader og 

arbeidet ser lignende dette ut 

 

For å hekle nettet må du kunne: 

fm = fastmasker, km= kjedemasker, lm= 

luftmasker, st= staver, dbst= dobbeltstaver 
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Ikke hekle 1 lm og ikke snu arbeidet denne 

gangen, nå skal vi hekle kant rundt 

bunnen. 

Vi starter i samme maske som du heklet 

den siste fm og hekler 3 fm 

 

Hekle 58 fm langs langsiden 

 

Hekle 3 fm i hjørnemasken og så 18 fm 

langs kortsiden 

 

3 fm i neste hjørnemaske og 58 fm langs 

neste langside, 3 fm i neste hjørnemaske 

og 18 fm langs kortsiden 

 

 

Du avslutter nå runden med en km i den 

første av de 3 fm du startet med. 

(Du har nå 164 fm rundt bunnen) 

 

Hekle 3 lm som erstatter første st,  

 

1 st til i samme m, deretter 2 st i hver av 

de 2 neste fm (= hjørne av 6 st) 

 

Hekle så 1 st i hver fm langs raden  
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før du i neste hjørne hekler 2 st i hver av 

de 3 hjørne-fm (= 6 st) 

 

Hekle 1 st i hver m av kortsiden, så nytt 

hjørne med 2 st i hver fm, 1 st i hver 

maske på langsiden, nytt hjørne (som 

tidligere), 1 st i hver maske på kortsiden. 

Avslutt med km i 3.lm (du har nå 176 st) 

 

Bunnen er nå ferdig og vi går over til å 

hekle sidene, ikke klipp tråden, bare 

fortsett der du er. 

Start med 4 lm (disse erstatter 1. dbst hele 

veien oppover) 

 

 

 

 

1 dbst i hver av de neste 5 st 

(hjørne= 6 dbst) 

 

3 lm, *hopp over 3 m, 2 dbst, 3 lm*, gjenta 

** 10 ganger.  

 

Hekle hjørne (= 6 dbst) 

 

Du skal nå ha 12 hull med 2 dbst imellom 

på langsiden 

 

 

Hekle 3 lm, *hopp over 3 m, 2 dbst, 3 lm*. 

Gjenta ** 2 ganger 

Hekle så nytt hjørne.  
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Du har nå 4 hull med 2 dbst mellom hvert 

på kortsiden 

 

Hekle langsiden lik den forrige 

3 lm, *hopp over 3 m, 2 dbst, 3 lm*. 

Gjenta ** 10 ganger,  

nytt hjørne,  

hekle kortsiden lik forrige 

3 lm, * hopp over 3 m, 2 dbst, 3 lm*  

Gjenta ** 2 ganger 

Avslutt med km i 4.lm 

 

Første omgang av sidene er ferdig og du vil 

se arbeidet begynner å bøye seg oppover 

 

Nå skal du hekle 4 nye omganger som er 

lik den du akkurat gjorde.  

 

Enkelt forklart betyr det dbst over dbst og 

3 lm over hullene. 

5 runder med hull 

 

Neste runde består av 1 dbst i hver maske 

omgangen rundt. 

 

Synes du det er tungvint å hekle igjennom 

lm ved hullene, kan du i stedet hekle om 

dem (da blir det 3 dbst om buen). 

 

Avslutt som alltid med km i 4.lm 

 

Som du ser følger hjørnene (= 6 dbst) 

arbeidet oppover hele tiden 
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Nå skal du hekle 5 nye runder med hull, lik 

dem du gjorde tidligere. Kort repetert; 3 

lm, hopp over 3 m, 2 dbst. Dette gjentas 

mellom hjørnene som alltid er 6 dbst 

 

Når de 5 rundene med hull er gjort hekler 

du en ny omgang med bare dbst 

 

Deretter er det 5 nye runder med hull 

 

Du er nå ferdig med denne delen av 

nettet.  

Nå skal vi hekle toppkanten der 

håndtakene også vil komme.  

Nå hekler vi ikke hjørner på samme måte 

som vi har gjort langs sidene, vi skal bruke 

samme masketype rundt hele omgangen.  

Omg 1: 

1 lm (=erstatter 1. fm), 1 fm i hver maske 

omg rundt (du har 176 m) 

 

Du kan hekle 3 fm om buen hvis det er 

enklere enn å hekle i den enkelte lm 

 

Når du har heklet fm rundt hele nettet 

avslutter du med km i 1. lm (som erstattet 

1.fm) 

Omg 2: 

1 fm i hver m 

Første fm erstattes av 1 lm, omg avsluttes 

med km i 1. lm 

 

Omg 3: 

1 st i hver m omg rundt. 

Første st erstattes av 3 lm, omg avsluttes 

med km i 3. lm 

 

Får du problemer med at skjøtekanten 

ikke går rett opp er det ett par bilder 

med forklaring til slutt som kanskje kan 

hjelpe deg. 
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Omg 4: 

1 fm i hver m omg rundt. 

Første fm erstattes av 1 lm, avsl med km i 

denne 

 

Omg 5: (Hankene lages) 

1 lm (= 1 fm), 20 fm, 40 lm, 

 

hopp over 28 m og hekle så 21 fm, 

Pass på at lm-lenken ikke blir vridd når du 

fester den med fm 

 

Etter de 21 fm hekler du  

20 lm, hopp over 18 m, 21 fm,  

40 lm, hopp over 28 m, 21 fm,  

20 lm, hopp over 18 m og fest med km i 

1.lm (du har nå 204 m) 

 

Ønsker du ikke å ha håndtak på 

kortsidene, men kun på langsidene, så 

hekler du i stedet: 

21 fm, 40 lm, hopp over 28 m, 60 fm, 40 

lm, hopp over 28 m, 39 fm, fest med km i 

1.m (du har da 200 m) 

Omg 6: 

1 fm i hver maske. 

1. fm erstattes av 1 lm og omg avsluttes 

med km i denne 

Denne gangen MÅ du hekle i hver enkelt 

maske av lm-lenken og ikke om buen. 

 

Har du problemer med å få riktig antall 

masker i buene og/eller mellom er det 

spesielt 3 masker å være obs på. Den 

første masken av lenken (bilde 1), den 

siste masken i lenken (bilde 2) og den 

første masken etter lenken (bilde 3). 
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Omg 7:  

1 fm i hver m 

Første fm erstattes av 1 lm og omg 

avsluttes med km i denne  

 

Omg 8: 

1 st i hver m 

Første st erstattes av 3 lm og omg 

avsluttes med km i 3. lm 

 

Omg 9 og 10: 

1 fm i hver m. 

Første fm erstattes av 1 lm og omg avsl 

med km i denne. 

Klipp tråden og fest alle løse ender.  

Du er nå ferdig med selve nettet.  

 

Ønsker du å ha den lille innerlommen så 

kommer beskrivelse på den om litt, først 

den lille forklaringen jeg nevnte tidligere. 

Har du problem med å få skjøtekanten 

rett? Kanskje du starter og avslutter 

omgangen i feil maske.  

 

Bildet viser den fm 

som er erstattet 

med 1 lm og den 

blanke nålen peker 

på den første 

masken du skal 

hekle igjennom. 

 

Her er den siste 

masken heklet og 

nålen peker på 

masken hvor du 

fester runden 

sammen med 1 km. 

Legg merke til at det 

ser ut som en maske 

er glemt, men det altså ikke det. Hekler du 

denne vil du få skjev kant. 

 

Innerlommen: 
Legg opp 22 lm, begynn i 4. m fra nålen

 

 hekle 1 st i hver av de 19 m (= 20 st da de 

3 lm du hoppet over utgjør 1 st) 
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Rad 2-14: Snu med 3 lm og hekle 19 st (= 

20 st) 

 

Når du har 14 rader, 

 

bretter du nederste del opp og legger 

kanten under øverste st-rad. 

 

Nå hekler du fm gjennom begge lagene, ca 

2-3 for hver st, ved hjørnet tar du 2-3 fm. 

 

Bortover brettekanten tar du 1 fm for hver 

st og når du kommer til hjørnet tar du 2-3 

fm der, oppover siden 2-3 fm for hver st 

 

Nå må du velge om du skal hekle eller sy 

lommen på handlenettet, uansett hva du 

velger så klipper du av en god lengde tråd 

(60-70 cm). 

Lommen legges mot en av kortsidene (på 

innsiden av nettet) slik at den treffer 

mellom 1. og 2. fm-rad av toppen. Du 

hekler eller syr gjennom begge lagene.  

  

Skal du hekle har du siste maske på nålen 

og trer den løse tråden gjennom ett av 

hullene i raden du skal hekle fast i. Ta 

deretter nålen 

gjennom neste st på 

lommen og neste hull 

på nettet, ta tråden 

om nålen og trekk 

igjennom nett, st (på 

lommen) og m på 

nålen. Stikk gjennom 

neste st og neste hull i nettet og trekk 

tråden gjennom på samme måte. Gjør 

dette til du har heklet hele siden fast. 

Trekk den løse tråden igjennom og dra 

den gjennom masken på nålen, fest 

trådenden. 

Godt jobba! 

Nettet er nå helt ferdig og klar til bruk! 


