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Sommertime Mix - Indkøbsnet 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr. 4 

− Rainbow Cotton 8/4 Merceriseret -

Dobbelt tråd  

 

Mål: Ca. 28 cm bred, og 31 cm høj 

 

Forbrug:  

Farve 1: Ca. 185g (4 nøgler) 

Farve 2: Ca. 125g (3 nøgler) 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Hstm: Halvstangmaske 

Km: Kædemaske 
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Opskrift:  

Der hækles med dobbelt tråd 

 

Bund:  

Obs. Bunden hækles i spiral.  

Hækles med farve 1. 

1. Slå 63 lm op. I 2. lm fra nålen hækles 1 fm. Hækl fm i de næste 60 m. I sidste m hækles 4 fm. Nu 

hækles der på den anden side af din lm-række. Hækl 1 fm i de næste 61 m. I sidste m hækles 4 

fm. (130) 

2. Hækl fm omgangen rundt (130) 

Gentag omgang 2 i alt 19 gange. Sidste omgang afsluttes med 1 km.  

Vejledning – Bund:  

 
1. Slå dine lm op. I 2. lm fra nålen (den lm nålen 

her markerer), 
 

 
2. hækles 1 fm.  

 
3. Hækl fm i de næste 60 m. I sidste m, (den 

nålen her markerer) 
 

 
4. hækles 4 fm.  
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5. Nu hækles der på modsatte side af din lm-

række. Hækl 1 fm i de næste 61 m.  

 
6. I sidste m, (den som nålen her markerer) 

hækles 4 fm.  
 

 
7. Sådan ser dit arbejde nu ud, og omgangen 

rundt har 130 m.  

 
8. Hækl fm rundt i alt 19 gange. Afslut sidste 

omgang med 1 km.  
 

 

Vejledning – Folde bunden:  

 
1. Nu skal bunden foldes. Dette gøres ved at 

hjørnet foldes ind mod midten, og syes fast.  

 
2. Jeg har valgt at folde hjørnet ca. 10 masker ind 

mod midten.  
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3. Sådan her.  

 
4. Sy nu langs de 2 sider. 
 

 

 
5. Gentag i den anden side. 

 
 

 

 

Siderne:  

Der hækles nu i omgange.  

Hver omgang med mønster startes med 2 lm, som erstatter 1 hstm, og afsluttes med 1 km i den 

øverste af de 2 lm.  

Hver omgang med fm startes med 1 lm. Denne lm ersatter ingen masker.  Omgangene afsluttes med 1 

km i 1. fm.  

Mønsteromgangene hækles med farve 2, og fm-omgangene hækles med farve 1.  

1. Lav 2 lm (erstatter 1.hstm) Hækl 1 hstm i m til højre for de 2 lm. ”Spring 1 m over, og hækl 1 

hstm, hækl derefter 1 hstm i den m der er blevet sprunget over”. Gentag ”til” omgangen rundt 

og afslut med 1 km i den øverste af de 2 lm omgangen er startet med. 

2.-4. Gentag omgang 1 i alt 4 gange 

5. Lav 1 lm. Hækl fm omgangen rundt og afslut med 1 km. (130) 

6.-8. Gentag omgang 5 i alt 4 gange.  
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Gentag omgang 1 – 8 i alt 5 gange.  

 

Klip garnet og hæft ender.  

 

Vejledning – Siderne: 

 
1. Her er din bund netop afsluttet med 1 km.  

 
2. Skift til farve 2. Lav 2 lm (erstatter 1. hstm)  
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3. Hækl 1 hstm i m til højre for de 2 lm. (Nålen 

markerer her hvor din hstm skal hækles) 
 

 
4. Sådan. 

 
5. ”Spring 1 m over,  
 

 
6. og hækl 1 hstm,  

 
7. hækl derefter 1 hstm i den m der er blevet 

sprunget over”.  

 
8. Sådan.  
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9. Gentag ”til” omgangen rundt og afslut med 1 

km i den øverste af de 2 lm omgangen er 
startet med. 

 

 
 
 

 
10. Lav 2 lm (erstatter 1.hstm) 

 
11. Hækl 1 hstm i m til højre for de 2 lm. (Nålen 

markerer her hvor din hstm skal hækles) 

 

 
12. Sådan.  

 
13. ”Spring 1 m over,  
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14. og hækl 1 hstm,  

 

 
15. hækl derefter 1 hstm i den m der er blevet 

sprunget over”.  
 

 
16. Sådan. 
 

 
17. Gentag ”til” omgangen rundt og afslut med 1 

km i den øverste af de 2 lm omgangen er 
startet med. 

 

  
18. Gentag mønsteret i alt 4 omgange, og hækl 

derefter 4 omgange med fm. Gentag dette i 
alt 5 gange.  
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Hanke: 

Hækles med farve 1 

Læg tasken fladt så der ca. er 65 fm på hver side.  

 
1. Tæl 19 masker ind mod midten, 
 

 
2. her indsættes garnet og hækles 5 fm. 

 
3. Vend med 1 lm og hækl 5 fm.  

 

 
4. Gentag i alt 52 rækker, eller til du har den 

ønskede længde på din hank. 
 

 
5. Nu skal denne ende syes fast til tasken. Tæl 17 

masker væk fra den anden ende af hanken.  

 
6. og sy den fast hen over 5 masker.  
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7. Gentag dette på den anden side af tasken.  

 
8. Hækl nu 1 omgang fm rundt om taskens 

åbning og hankene, samt rundt mellem 
hankene.  
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