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Strandnet – Regnbue 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr. 5 

− Rainbow Cotton 8/4.  Der hækles med 

dobbelt tråd. 6 forskellige farver. 

Mål: Ca. 45 cm lang, og ca. 50 cm bred foroven. 

Forbrug:  

Farve 1: Gul 054 – Ca. 35g 

Farve 2: Orange 057 – Ca. 20g 

Farve 3: Rød 058 – Ca. 20g 

Farve 4: Støvet lilla 068 – Ca. 20g 

Farve 5: Himmelblå 070 – Ca. 20g 

Farve 6: Grøn 084 – Ca. 55g 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

Mr: Magisk ring 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Hstm: Halvstangmaske 

Km: kædemasker 
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Opskrift: 

Der hækles med dobbelt tråd. 

Bunden hækles med farve 1 

1. Lav en mr, og lav 2 lm (erstatter 1.hstm). Hækl 7 hstm ned i ringen, og stram til. Afslut med 1 

km (8) 

2. Lav 2 lm (erstatter 1.hstm). Hækl 1 hstm i samme m. Hækl 2 hstm i alle masker rundt. Afslut 

med 1 km. (16) 

3. Lav 2 lm (erstatter 1.hstm). Hækl 1 hstm i samme m, og 1 hstm i næste m. Hækl ” 2 hstm i 

næste m, 1 hstm i den efterfølgende m”. Gentag ”til” omgangen rundt, og afslut med 1 km. (24) 

4. Lav 2 lm (erstatter 1.hstm). Hækl 1 hstm i samme m, og 1 hstm i næste 2 m. Hækl ” 2 hstm i 

næste m, 1 hstm i de 2 efterfølgende m”. Gentag ”til” omgangen rundt, og afslut med 1 km. (32) 

5. Lav 2 lm (erstatter 1.hstm). Hækl 1 hstm i samme m, og 1 hstm i næste 3 m. Hækl ” 2 hstm i 

næste m, 1 hstm i de 3 efterfølgende m”. Gentag ”til” omgangen rundt, og afslut med 1 km. (40) 

6. Lav 2 lm (erstatter 1.hstm). Hækl 1 hstm i samme m, og 1 hstm i næste 4 m. Hækl ” 2 hstm i 

næste m, 1 hstm i de 4 efterfølgende m”. Gentag ”til” omgangen rundt, og afslut med 1 km. (48) 

7. Lav 2 lm (erstatter 1.hstm). Hækl 1 hstm i samme m, og 1 hstm i næste 5 m. Hækl ” 2 hstm i 

næste m, 1 hstm i de 5 efterfølgende m”. Gentag ”til” omgangen rundt, og afslut med 1 km. (56) 

8. Lav 2 lm (erstatter 1.hstm). Hækl 1 hstm i samme m, og 1 hstm i næste 6 m. Hækl ” 2 hstm i 

næste m, 1 hstm i de 6 efterfølgende m”. Gentag ”til” omgangen rundt, og afslut med 1 km. (64) 

9. Lav 2 lm (erstatter 1.hstm). Hækl 1 hstm i samme m, og 1 hstm i næste 7 m. Hækl ” 2 hstm i 

næste m, 1 hstm i de 7 efterfølgende m”. Gentag ”til” omgangen rundt, og afslut med 1 km. (72) 

10. Lav 2 lm (erstatter 1.hstm). Hækl nu hstm omgang rundt, og afslut med 1 km. (72) 

11. Lav 2 lm (erstatter 1.hstm). Hækl nu hstm omgang rundt, og afslut med 1 km. (72) 

 

 

http://www.tantetråd.dk/


 

3 
                               Design by www.tantetråd.dk - Copyright © 2018 - Alle rettigheder forbeholdes.       

Der skiftes farve således:  

Med farve 1 hækles bunden samt 3 omgange net. 

Skift til farve 2. Hækl 4 omgange net.  

Skift til farve 3. Hækl 4 omgange net. 

Skift til farve 4. Hækl 4 omgange net.  

Skift til farve 5. Hækl 4 omgange net. 

Skift til farve 6. Hækl 2 omgange net, og derefter kant og hank.  

 

Net hækles på følgende måde: 

 
1. Her er bunden netop afsluttet med 1 km.  
 

 
2. Lav 5 lm. 

 
3. Spring 1 m over, og hækl 1 fm i næste.  
 

 
4. Lav 5 lm.  

http://www.tantetråd.dk/


 

4 
                               Design by www.tantetråd.dk - Copyright © 2018 - Alle rettigheder forbeholdes.       

 
5. Spring 1 m over, og hækl 1 fm i næste. 
 

 
6. Sådan gentages omgangen rundt, så du har 36 

lm-buer rundt om din bund.  
 

 
7. Lav 3 km op langs den første lm-bue, så du 

starter i midten af den.  
 

 
8. Lav 5 lm.  
 
 

 
9. I næste lm- bue. (Nålen markerer den her) 

 
10. Hækles 1 fm. 
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11. Lav 5 lm.  
 

 
12. I næste lm- bue. (Nålen markerer den her) 
 

 
13. Hækles 1 fm.  
 

 
14. Sådan gentagen omgangen rundt. Omgangen 

afsluttes med 1 fm i den første lm-bue som 
blev dannet på denne omgang.  

 

 
15. Så er du klar til at hækles endnu en omgang. 

Nu gentages omgangene med farveskift som 
beskrevet længere oppe i opskriften.   
 

 
16. Her er alle 21 omgange hæklet.  
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17. Der hækles endnu en omgang med farve 6. 

Denne omgang hækles som før, men blot med 
4 lm i stedet for 5 lm.  

 

 

Nu hækles kanten og hanken. Dette gøres på følgende måde: 

 
1. Lav 1 lm. Hækl 4 fm i lm-buen.  

 
2. Sådan.  
 

 
3. Gentag nu i næste lm-bue. Og gentag 

omgangen rundt.  

 
4. Lav 1 lm, og hækl nu en omgang med fm. 

Afslut med 1 km. (144) 
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5. Nu hækles der omgangen hvor hanken 

dannes. Lav 1 lm, og hækl 1 fm i de næste 52 
m. Lav 75 lm. Spring 20 masker over,  

 

 
6. Hækl 1 fm i næste maske.  

 
7. Hækl 1 fm i de næste 51 m. Lav 75 lm. Spring 

2o m over, også skulle du gerne ende ved din 
start på denne omgang.  

 

 
8. Afslut omgangen med 1 km.  

 
9. Lav 1 lm, og hækl nu fm rundt i siderne og i lm 

maskerne til hanken hele vejen rundt.  
Gentag dette 2 gange, eller til du har den 
ønskede brede på din kant og hank. Hæft 
ender. Sy din handmade pins på ved siden af 

 
10. I den ene side inden i nettet, syes 

karabinhagen fast. 
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hanken, i den side du ønsker det. 

 
11. Perfekt til at holde styr på nøglerne, så de ikke 

ryger igennem hullerne i nettet. 😊  
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