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STRIKKET
GRØNNSAKSNETT
12/4 HEKLEGARN

BLI MED I
KAMPEN MOT
UNØDVENDIG
PLAST!

#gjestalgarn #GG
#houseofyarn_norway

1,75

TIPS!
Oppbevar
handlenettet i bilen,
så er det alltid klar
for neste tur
til butikken.

STRIKKET GRØNNSAKSNETT

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
12/4 HEKLEGARN 100 % ren bomull,
200 gram = ca 1000 meter

18-04

DESIGN

Gro Vibeke Najem

STØRRELSE

Ca 20 x 29 cm

GARNFORBRUK
Hvit 102

1 nøste (Nettet veier ca 18 gram)

PINNEFORSLAG

Liten rundp nr 3. Strømpep nr 2 (til I-cord)

FORKORTELSER
		

lm = luftmaske, kjm = kjedemaske,
fm = fastmaske, st = stav
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Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
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Legg opp 60 m på rundp nr 3 og strikk rundt slik: Strikk
1 omgang vr, 1 omgang r. Strikk hullbord slik: *2 r sammen,
kast*, gjenta fra *-* ut omgangen. Strikk 1 omgang r, 1 omgang vr.
Strikk 1 omgang r og øk 10 m jevnt fordelt = 70 m.
Strikk videre slik:
1. omgang: Strikk r.
2. omgang: Strikk *2 r sammen, 1 kast*, gjenta fra *-*
ut omgangen.
3. omgang: Strikk r.
4. omgang: Strikk *1 kast, 2 r sammen*, gjenta fra *-*
ut omgangen.
Gjenta 1. – 4. omgang til arbeidet måler ca 26 cm.
Slutt med 2. eller 4. omgang. Strikk 3 cm glattstrikk.
Fordel m på 2 p = 35 m på hver p. Vreng arbeidet og fell av slik:
Strikk 1. m fra hver p r sammen, samtidig som det felles av.
Vreng arbeidet tilbake og trekk en I-cord eller silkebånd i hullraden.
I-cord:
Legg opp 4 m på strømpep nr 2 og strikk 4 m r, skyv m tilbake
til høyre side av p, stram tråden godt og strikk 4 m r. Fortsett
på denne måten til snoren måler ca 70-80 cm, eller ønsket
lengde. Fell av.
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Garn brukt
i denne oppskriften
12/4 HEKLEGARN er et rent bomullsgarn
som egner seg ypperlig til klassiske,
heklede duker, løpere, puter, senge
tepper gardinkapper, kunstrikkede duker
og heklede border.

12/4
HEKLEGARN
100 % bomull
Produsert i India

1,5-1,75

200 gram = ca 1000 meter
KULØRT

HVITT

40°C

60°C

• Maskinvask 40 °C for
farget garn
• Maskinvask 60 °C for
hvitt garn
• Bruk vaskemiddel for kulørteller hvitvask
• Må ikke korblekes
• Unngå skyllemiddel
• Tørkes flatt
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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