
HEKLET FRUKTNETT

GARN: Bruk gjerne garn du har liggende i bomull, lin e.l. Størrelsen på nettet vil variere ut i fra

hvilket garn og hvilken størrelse på heklenålen du bruker. Under kommer noen forslag til garn

og heklenål-størrelse: 

Heklenål 3: Mandarin Petit og Tynn Line fra SandnesGarn, Pandora fra Rauma Garn. 

  

Heklenål 3,5: Mandarin Medi og Mandarin Naturell fra SandnesGarn, Petunia fra Rauma Garn. 

Heklenål 4: Java Hampgarn, Line fra SandnesGarn 

Garnmengde:  

Stort fruktnett: Garn til heklenål 3,5 og 4 - 100 gram. Garn til heklenål 3 - 50 gram 

Lite fruktnett: 50 gram alle garnsorter. 

  

Et stort + et lite fruktnett: Garn til heklenål 3,5 og 4 - 100 gram. Garn til heklenål 3 - 50 gram.



SLIK GJØR DU: 

Lite fruktnett: 

Hekle 8 lm som du setter sammen til en ring med en kjm.  

1. omg: Hekle 3 lm (tilsvarer 1 st), hekle 15 st om ringen. Avslutt med en kjm i den 3. lm fra

omgangens start = 16 st. 

2. omg: Hekle 4 lm (tilsvarer 1 st + 1 lm). *Hekle 1 st, 1 lm* i hver st fra forrige omg. Avslutt

med en kjm i den 3. lm fra omgangens start. 

3. omg: Hekle 6 lm (tilsvarer 1 st + 3 lm). *Hekle 1 st, 3 lm* i hver st fra forrige omg. Avslutt

med en kjm i den 3. lm fra omgangens start. 

Gjenta den siste omgangen 15 ganger til, eller til ønsket lengde. Avslutt ved å klippe tråden

og dra den gjennom løkka. Fest alle løse tråder. Hekle ei snor som forklart under. 

FORKORTELSER: 

omg = omgang 

lm = luftmaske 

kjm = kjedemaske 

st = stav 

lmb = luftmaskebue 

Stort fruktnett: 

Hekle på samme måte som det lille fruktnettet frem til omg 3. 

4. omg: Doble antallet staver slik: Hekle 6 lm (tilsvarer 1 st + 3 lm). *Hekle 1 st, 3 lm i lmb fra

forrige omgang. Hekle 1 st, 3 lm i st fra forrige omgang* Gjenta i hver lmb og i hver st hele

omg. Avslutt med en kjm i den 3 lm fra omgangens start = 32 staver. 

5. omg: Hekle 6 lm (tilsvarer 1 st + 3 lm). *Hekle 1 st, 3 lm* i hver st fra forrige omg. Avslutt

med en kjm i den 3. lm fra omgangens start. 

Gjenta den siste omgangen 19 ganger til, eller til ønsket lengde. Avslutt ved å klippe tråden

og dra den gjennom løkka. Fest alle løse tråder. Hekle ei snor som forklart under. 

Snor: 

Hekle en remse med lm på 90 - 100 cm. Hekle en kjm i den andre lm fra nåla. Hekle en kjm i

hver maske på snora. Klipp tråden og dra den gjennom løkken. Fest alle løse tråder. Tre

snora gjennom  den nest øverste omgangen på nettet. 


