
 

Gratis hekleoppskrift på Regnbuenett med dobbel hank (lille)

Last ned PDF her

Et nydelig regnbuenett i størrelsen 22 x 44 cm, laget av det flotte Infinity Hearts Anemone-garnet.
Nettet kan også lages i stor versjon med enkel hank.
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Materiale:

Garn: Infinity Hearts Anemone. Inneholder 65% Bomull & 35% Akryl. 100 gram = ca. 230
meter
Heklenål str. 4,5 mm.
Stoppenål til montering
Evt. maskemarkører og omgangsteller

Garnforbruk og størrelse:

90 g. = 1 nøste af Infinity Hearts Anemone garn.
Dette nettet er heklet med fargen 03 Gul/Lyserød/Lyseblå
Nettet måler 22 x 25 cm uten hanken - inkludert hanken blir nettets lengde 44 cm, så det lille
Regnbuenettet måler i alt 22 x 44 cm.

Forkortelser

fm = fastmasker
lm = luftmaske
km = kjedemaske
økn = økning (2 masker i samme maske)
stgm = stavmasker

 

Fremgangsmåte

Bunnen hekles i fastmasker rundt luftmaskerekken. 

Start med å lage 31 luftmasker, lag fastmasker ned av luftmaskerekken. 
I den siste masken lages det 5 fastmasker.

/https://ritohobby.no/2497-infinity-hearts-anemone
/https://ritohobby.no/2471-haeklenale-45-mm
/https://ritohobby.no/1338-stoppenale-uldnale
/https://ritohobby.no/426-maskemarkorer-markeringsringe
/https://ritohobby.no/223-omgangstaellere
/https://ritohobby.no/infinity-hearts-anemone/38063-infinity-hearts-anemone-garn-03-gul-lyserod-lysebla-5713410029800.html


 



 

Snu arbeidet og hekle tilbake gjennom luftmaskerekken, lag 5 fastmasker i den siste masken. 



 

Lag fm inntil du når masken med 5 fm, i de 5 maskene lages det økn, fm, økn, fm, økn



 



 

Snu arbeidet og fortsett med å lage fm inntil du når masken med de 5 fm. I de neste 5 maskene lages
det: økn, fm, økn, fm, økn (72)

Nå er omkretsen av bunden laget, neste omgang hekles kun i bakerste maskeledd. 

 

Lag 72 fastmasker i bakerste maskeledd



 



 

Inntil annet er nevnt, hekles det i stavmasker. Start hver omgang med 3 luftmasker, og omgangen
avsluttes med en kjedemaske. 



 

Det lages 24 omganger med stavmasker, etterfulgt av 3 runder fm. 



 



 

 

HANKEN

Dette nettet er laget med dobbel hank, altså to tynne hanker som utgjør én hank. 

Man kan med stor fordel sette noen maskemarkører i arbeidet, så man enkelt og raskt kan feste
hanken på motsatte side. 

Sett en markør i maskenummer 1, 3, 4, 6, tell 30 masker frem.
Sett en markør i maskenummer 31, 33, 34, 36, tell 30 masker frem.

Som dere kan se på bildet, har vi brukt forskjellige fargemarkører svarende til de ovenstående to
linjene – hver hank har hver sin farge. 



 



 

Lag 6 fastmasker (nå står du i den 6. masken, masken med den siste markøren i – nr. 2 gul)

Lag 70 luftmasker
Lag 1 fastmaske i masken med den første gule markøren på motsatte side.
Lag en fastmaske i den neste masken.



 



 

Lag 3 luftmasker og vend arbeidet.
Lag stavmasker tilbake av luftmaskerekken.



 

Lag en stavmaske i masken mellom de to gule markørene. 
Lag en fastmaske i masken med den siste gule markøren
Lage en luftmaske som vendemaske og vend arbeidet.



 



 

Lag fastmasker tilbake langs hanken.
Lag en kjedemaske i masken med den siste gule markøren.



 

Nå er den første delen av hanken laget, siden med de gule markørene. Nå skal den andre siden
lages. 



 

Nå skal den andre delen av hanken lages, det er samme fremgangsmåte som den første. 

For å komme til samme utgangspunkt lages det 3 fastmasker, så man står i den siste lyserøde
maskemarkøren. Nå gjentas alle trinnene fra den første hanken. 

Klipp garnet og fest enden.



 



 

 Så er det lille Regnbuenettet med dobbel hank ferdig og klar til bruk!
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