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Det hus, vi bor i, var tidligere ejet af en lokal fisker. Derfor fandt vi gamle fiskenet og ruser 
overalt. Der er en vis fascination over strukturen og symmetrien i dem. De har været 
inspirationskilde til dette design. 

FiskenetDesign: Sarah Zachariasen

STØRRELSER
2 år/ 92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)
10 år/140 cl (12 år/152 cl) 14 år/164 cl 

MÅL
Passer til brystvidde: 54-57 (58-63) 64-67 (68-71) 
72-78 (79-84) 85-89 cm 
Overvidde: 65 (70) 76 (80) 83 (91) 97 cm
Vidde forneden: 52 (56) 61 (64) 67 (73) 78 cm
Ærmelængde: 19 (27) 29 (32) 35 (38) 44 cm
Hel længde: 41 (44) 45 (48) 51 (54) 57 cm

HÆKLEFASTHED
21,5 m og 14 rk i skiftevis 1 rk stm og 1 rk fm på 
hæklenål 3 mm = 10 x 10 cm.
Tykkelsen på hæklenålen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til en 
tykkere nål, har du færre masker på 10 cm, skal du 
skifte til en tyndere nål. 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Farve A: 
190 (230) 250 (300) 330 (370) 420 g Indiecita 
i farve 146 (Deep Sea). 
Farve B:
20 (20) 30 (40) 40 (50) 50 g Indiecita 
i farve 197 (Aqua).

Hæklenål 3 mm.
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Teknik
FORKORTELSER 

stm: stangmaske(r) 
fm: fastmaske(r) 
lm: luftmaske(r) 
km: kædemaske(r) 
reliefstm: reliefstangmaske(r) 
reliefdstm: reliefdobbeltstangmaske(r)
reliefdstmsm: reliefdobbeltstangmasker sammen
fmbl: fm i bagerste maskeled 
rk: række(r) 
m: maske(r) 
udt: udtagning 
indt: indtagning 
[…]: masker beskrevet her hækles sammen

SÆRLIGE FORKORTELSER

Reliefst: 
Reliefstangmaske. Der hækles 1 stangmaske omkring 
selve m forfra eller bagfra i stedet for i toppen af m.

Reliefdstm: 
Reliefdobbeltstangmaske. Der hækles 1 dobbeltstang-
maske omkring selve m forfra i stedet for i toppen af m.

Indtagning: 
2 masker sammen = Hækl 1 ufærdig m i hver af de 
næste 2 masker, slå om, og træk omslaget igennem alle 
løkker på nålen.

Udtagning (udt): 
1 maske i bagerste maskeled på reliefstangmasken fra 
raglanmarkeringen. Ved udtagning før raglan-
markeringen hækles først udtagningen i bagerste 
maskeled, derefter hækles raglanmasken (reliefstang-
maske). Ved udtagning efter raglanmarkeringen 
hækles raglanmasken (reliefstangmaske) først, hvor-
efter udtagningen i bagerste maskeled hækles. 

Arbejdsgang
Sweateren hækles oppefra og ned med skiftevis 
1 række fastmasker og 1 række stangmasker. 

Først hækles ribkanten i halsen, hvorefter man hækler 
bærestykke med raglanudtagninger, og lader ærmernes 
masker hvile, mens man hækler kroppen. 

Derefter hækles ærmerne. 
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Opskrift
FISKENETMØNSTER:

1. rk: 1 stm i hver m.

2. rk: 1 reliefdstm om 2. m mod højre fra forrige 
række, sammen med 1 reliefdstm om 4. m fra den m, 
du lige har hæklet (så der er 3 m i mellem de 2 relief-
dstm), 3 fm.

3. rk: 1 stm i hver m.

4. rk: 1 reliefdstm om reliefdstm sammen fra 2. rk, 
sammen med 1 reliefdstm om næste reliefdstm sammen 
fra række 2. 

Der begyndes som 2. rk hver gang, fordi mønstret 
forøges, og der fortsættes som 4. rk og afsluttes som 
2. rk. 
Fremgangsmåden er beskrevet under hver række.

RIBKANT
Slå 14 + 1 lm op med farve A.
Hækl i alt 68 (72) 78 (78) 78 (82) 86 rk med 1 fmbl 
i hver m (= 14 fmbl), idet hver rk vendes med 1 lm. 
Saml kanten ved at hækle opslagnings- og afslutnings-
kanten sammen med km. 
Fold ribben på den lange led, så den ligger dobbelt.

BÆRESTYKKE
Rk begynder midt bag.
NB! Hver rk slutter med 1 km i 1. m, arbejdet vendes, 
og næste rk begynder med 1 lm ved fm og 2 lm ved stm.

1. rk (retsiden, der hækles igennem begge lag på 
ribkanten): Hækl *1fm, udt* gentag i alt 34 (36) 39 
(39) 39 (41) 43 gange langs ribkanten. 
I alt 102 (108) 117 (117) 117 (123) 129 m.

2. rk: Hækl 102 (108) 117 (117) 117 (123) 129 stm

3. rk: 15 (16) 19 (19) 20 (22) 24 fm, udt, 2 reliefstm, 
udt, 16 (16) 16 (16) 14 (13) 12 fm, udt, 2 reliefstm, 
udt, 28 (32) 35 (35) 37 (41) 45 fm. Skift til farve B, 
[1 reliefdstm om 2. stm mod højre fra forrige rk 
sammen med reliefdstm om 4. stm fra den, du lige har 
hæklet]. Skift til farve A, 3 fm, udt, 2 reliefstm, udt, 
16 (16) 16 (16) 14 (13) 12 fm, udt, 2 reliefstm, udt, 

15 (16) 19 (19) 20 (22) 24 fm. 
I alt 110 (116) 125 (125) 125 (131) 137 m.

4. rk: 16 (17) 20 (20) 21 (23) 25 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 18 (18) 18 (18) 16 (15) 14 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 34 (38) 41 (41) 43 (47) 51 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 18 (18) 18 (18) 16 (15) 14 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 16 (17) 20 (20) 21 (23) 25 stm. 
I alt 118 (124) 133 (133) 133 (139) 145 m.

5. rk: 17 (18) 21 (21) 22 (24) 26 fm, udt, 2 reliefstm, 
udt, 20 (20) 20 (20) 18 (17) 16 fm, udt, 2 reliefstm, 
udt, 28 (32) 35 (35) 37 (41) 45 fm. Skift til farve B 
[1 reliefdstm om 2. stm mod højre fra forrige rk 
sammen med reliefdstm om reliefdstmsm fra forrige 
mønsterrk]. Skift til farve A, 3 fm. Skift til farve B, 
[1 reliefdstm om reliefdstmsm fra forrige mønsterrk 
sammen med 1 reliefdstm om 4. stm fra den, du lige har 
hæklet]. Skift til farve A, 3 fm, udt, 2 reliefstm, udt, 
20 (20) 20 (20) 18 (17) 16 fm, udt, 2 reliefstm, udt, 
17 (18) 21 (21) 22 (24) 26 fm. 
I alt 126 (132) 141 (141) 141 (147) 153 m.

6. rk: 18 (19) 22 (22) 23 (25) 27 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 22 (22) 22 (22) 20 (19) 18 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 38 (42) 45 (45) 47 (51) 55 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 22 (22) 22 (22) 20 (19) 18 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 18 (19) 22 (22) 23 (25) 27 stm. 
I alt 134 (140) 149 (149) 149 (155) 161 m.

7. rk: 19 (20) 23 (23) 24 (26) 28 fm, udt, 2 reliefstm, 
udt, 24 (24) 24 (24) 22 (21) 20 fm, udt, 2 reliefstm, 
udt, 28 (32) 35 (35) 37 (41) 45 fm. Skift til farve B 
[1 reliefdstm om 2. stm mod højre fra forrige rk 
sammen med reliefdstm om reliefdstmsm fra forrige 
mønsterrk]. Skift til farve A, 3 fm. Skift til farve B, 
[1 reliefdstm, om de samme reliefdstmsm fra forrige 
mønsterrk, som du lige har hæklet om, sammen med 
reliefdstm om næste reliefdstmsm fra forrige mønster-
rk]. Skift til farve A, 3 fm. Skift til farve B, [1 reliefdstm, 
om de samme reliefdstmsm fra forrige mønsterrk, som 
du lige har hæklet om, sammen med 1 reliefdstm om 
4. stm fra den du lige har hæklet]. Skift til farve A, 3 fm, 
udt, 2 reliefstm, udt, 24 (24) 24 (24) 22 (21) 20 fm, 
udt, 2 reliefstm, udt, 19 (20) 23 (23) 24 (26) 28 fm. 
I alt 142 (148) 157 (157) 157 (163) 169 m.

8. rk: 20 (21) 24 (24) 25 (27) 29 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 26 (26) 26 (26) 24 (23) 22 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 42 (46) 49 (49) 51 (53) 59 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 26 (26) 26 (26) 24 (23) 22 stm, udt, 
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2 reliefstm, udt, 20 (21) 24 (24) 25 (27) 29 stm. 
I alt 150 (156) 165 (165) 165 (171) 177 m.

9. rk: 21 (22) 25 (25) 26 (28) 30 fm, udt, 2 reliefstm, 
udt, 28 (28) 28 (28) 26 (25) 24 fm, udt, 2 reliefstm, 
udt, 28 (32) 35 (35) 37 (41) 45 fm, skift til farve B 
[1 reliefdstm om 2. stm mod højre fra forrige rk sam-
men med reliefdstm om reliefdstmsm fra forrige møn-
sterrk]. Skift til farve A, 3 fm. *Skift til farve B, 
[1 reliefdstm, om de samme reliefdstmsm fra forrige 
mønsterrk, som du lige har hæklet om, sammen med 
reliefdstm om næste reliefdstmsm fra forrige mønster-
rk], Skift til farve A, 3 fm*, gentag * til * i alt 2 gange. 
Skift til farve B, [1 reliefdstm om de samme relief-
dstmsm fra forrige mønsterrk, som du lige har hæklet 
om, sammen med 1 reliefdstm om 4. stm fra den, du 
lige har hæklet]. Skift til farve A, 3 fm, udt, 2 reliefstm, 
udt, 28 (28) 28 (28) 26 (25) 24 fm, udt, 2 reliefstm, 
udt, 21 (22) 25 (25) 26 (28) 30 fm. 
I alt 158 (164) 173 (173) 173 (179) 185 m.

10. rk: 22 (23) 26 (26) 27 (29) 31 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 30 (30) 30 (30) 28 (27) 26 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 46 (50) 53 (53) 55 (59) 63 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 30 (30) 30 (30) 28 (27) 26 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 22 (23) 26 (26) 27 (29) 31 stm. 
I alt 166 (172) 181 (181) 181 (187) 193 m.

11. rk: 23 (24) 27 (27) 28 (30) 32 fm, udt, 
2 reliefstm, udt, 32 (32) 32 (32) 30 (29) 28 fm, udt, 
2 reliefstm, udt, 28 (32) 35 (35) 37 (41) 45 fm, Skift 
til farve B [1 reliefdstm om 2. stm mod højre fra forrige 
rk sammen med reliefdstm om reliefdstmsm fra forrige 
mønsterrk]. Skift til farve A, 3 fm. *Skift til farve B, 
[1 reliefdstm, om de samme reliefdstmsm fra forrige 
mønsterrk som du lige har hæklet om, sammen med 
reliefdstm om næste reliefdstmsm fra forrige mønster-
rk]. Skift til farve A, 3 fm*, gentag * til * i alt 3 gange, 
skift til farve B, [1 reliefdstm, om de samme relief-
dstmsm fra forrige mønsterrk, som du lige har hæklet 
om, sammen med 1 reliefdstm om 4. stm fra den, du 
lige har hæklet]. Skift til farve A, 3 fm, udt, 2 reliefstm, 
udt, 32 (32) 32 (32) 30 (29) 28 fm, udt, 2 reliefstm, 
udt, 23 (24) 27 (27) 28 (30) 32 fm. 
I alt 174 (180) 189 (189) 189 (195) 201 m.

12. rk: 24 (25) 28 (28) 29 (31) 33 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 34 (34) 34 (34) 32 (31) 30 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 50 (54) 57 (57) 59 (63) 67 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 34 (34) 34 (34) 32 (31) 30 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 24 (25) 28 (28) 29 (31) 33 stm. 

I alt 182 (188) 197 (197) 197 (203) 209 m.

13. rk: 25 (26) 29 (29) 30 (32) 34 fm, udt, 
2 reliefstm, udt, 36 (36) 36 (36) 34 (33) 32 fm, udt, 
2 reliefstm, udt, 28 (32) 35 (35) 37 (41) 45 fm. Skift 
til farve B [1 reliefdstm om 2. stm mod højre fra forrige 
rk sammen med reliefdstm om reliefdstmsm fra forrige 
mønsterrk]. Skift til farve A, 3 fm. *Skift til farve B, 
[1 reliefdstm, om de samme reliefdstmsm fra forrige 
mønsterrk, som du lige har hæklet om, sammen med 
reliefdstm om næste reliefdstmsm fra forrige mønster-
rk]. Skift til farve A, 3 fm*, gentag * til * i alt 4 gange. 
Skift til farve B, [1 reliefdstm, om de samme relief-
dstmsm fra forrige mønsterrk, som du lige har hæklet 
om, sammen med en reliefdstm om 4. stm fra den, du 
lige har hæklet]. Skift til farve A, 3 fm, udt, 2 reliefstm, 
udt, 36 (36) 36 (36) 34 (33) 32 fm, udt, 2 reliefstm, 
udt, 25 (26) 29 (29) 30 (32) 34 fm. 
I alt 190 (196) 205 (205) 205 (211) 217 m.

14. rk: 26 (27) 30 (30) 31 (33) 35 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 38 (38) 38 (38) 36 (35) 34 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 54 (58) 61 (61) 63 (67) 71 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 38 (38) 38 (38) 36 (35) 34 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 26 (27) 30 (30) 31 (33) 35 stm. 
I alt 198 (204) 213 (213) 213 (219) 225 m.

15. rk: 27 (28) 31 (31) 32 (34) 36 fm, udt, 
2 reliefstm, udt, 40 (40) 40 (40) 38 (37) 36 fm, udt, 
2 reliefstm, udt, 28 (32) 35 (35) 37 (41) 45 fm. Skift 
til farve B [1 reliefdstm om 2. stm mod højre fra forrige 
rk sammen med reliefdstm om reliefdstmsm fra forrige 
mønsterrk]. Skift til farve A, 3 fm. *Skift til farve B, 
[1 reliefdstm, om de samme reliefdstmsm fra forrige 
mønsterrk, som du lige har hæklet om, sammen med 
reliefdstm om næste reliefdstmsm fra forrige mønster-
rk]. Skift til farve A, 3 fm*, gentag * til * i alt 5 gange. 
Skift til farve B, [1 reliefdstm, om de samme relief-
dstmsm fra forrige mønster som du lige har hæklet om, 
sammen med 1 reliefdstm om 4. stm fra den du lige har 
hæklet]. Skift til farve A, 3 fm, udt, 2 reliefstm, udt, 40 
(40) 40 (40) 38 (37) 36 fm, udt, 2 reliefstm, udt, 27 
(28) 31 (31) 32 (34) 36 fm. 
I alt 206 (212) 221 (221) 221 (227) 233 m.

16. rk: 28 (29) 32 (32) 33 (35) 37 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 42 (42) 42 (42) 40 (39) 38 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 58 (62) 65 (65) 67 (71) 75 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 42 (42) 42 (42) 40 (39) 38 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 28 (29) 32 (32) 33 (35) 37 stm. 
I alt 214 (220) 229 (229) 229 (235) 241m.
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17. rk: 29 (30) 33 (33) 34 (36) 38 fm, udt, 
2 reliefstm, udt, 44 (44) 44 (44) 42 (41) 40 fm, udt, 
2 reliefstm, udt, 28 (32) 35 (35) 37 (41) 45 fm. Skift 
til farve B [1 reliefdstm om 2. stm mod højre fra forrige 
rk sammen med reliefdstm om reliefdstmsm fra forrige 
mønsterrk]. Skift til farve A, 3 fm. *Skift til farve B, 
[1 reliefdstm om de samme reliefdstmsm fra forrige 
mønsterrk, som du lige har hæklet om, sammen med 
reliefdstm om næste reliefdstmsm fra forrige mønster-
rk]. Skift til farve A, 3 fm*, gentag * til * i alt 6 gange, 
skift til farve B, [1 reliefdstm, om de samme relief-
dstmsm fra forrige mønster som du lige har hæklet om, 
sammen med en reliefdstm om 4. stm fra den, du lige 
har hæklet]. Skift til farve A, 3 fm, udt, 2 reliefstm, udt, 
44 (44) 44 (44) 42 (41) 40 fm, udt, 2 reliefstm, udt, 
29 (30) 33 (33) 34 (36) 38 fm. 
I alt 222 (228) 237 (237) 237 (243) 249 m.

Kun str. (4) 6 (8) 10 (12) 14 år:
18. rk: (31) 34 (34) 35 (37) 39 stm, udt, 2 reliefstm, 
udt, (46) 46 (46) 44 (43) 42 stm, udt, 2 reliefstm, 
udt, (66) 69 (69) 71 (75) 79 stm, udt, 2 reliefstm, 
udt, (46) 46 (46) 44 (43) 42 stm, udt, 2 reliefstm, udt, 
(31) 34 (34) 35 (37) 39 stm. 
I alt (236) 245 (245) 245 (251) 257 m.

Kun str. 6 (8) 10 (12) 14 år:
19. rk: 35 (35) 36 (38) 40 stm fm, udt, 2 reliefstm, 
udt, 48 (48) 46 (45) 44 fm, udt, 2 reliefstm, udt, 
35 (35) 37 (41) 45 fm. Skift til farve B [1 reliefdstm 
om 2. stm mod højre fra forrige rk sammen med 
reliefdstm om reliefdstmsm fra forrige mønsterrk]. 
Skift til farve A, 3 fm. *Skift til farve B, [1 reliefdstm, 
om de samme reliefdstmsm fra forrige mønsterrk, som 
du lige har hæklet om, sammen med reliefdstm om 
næste reliefdstmsm fra forrige mønsterrk]. Skift til 
farve A, 3 fm*, gentag * til * i alt 7 gange. Skift til farve 
B, [1 reliefdstm, om de samme reliefdstmsm fra forrige 
mønster som du lige har hæklet om, sammen med 
1 reliefdstm om 4. stm fra den du lige har hæklet]. Skift 
til farve A, 3 fm, udt, 2 reliefstm, udt, 48 (48) 46 (45) 
44 fm, udt, 2 reliefstm, udt, 35 (35) 36 (38) 40 fm. 
I alt 253 (253) 253 (259) 265 m.

Kun str. (8) 10 (12) 14 år:
20. rk: (36) 37 (39) 41 stm, udt, 2 reliefstm, udt, (50) 
48 (47) 46 stm, udt, 2 reliefstm, udt, (73) 75 (79) 83 
stm, udt, 2 reliefstm, udt, (50) 48 (47) 46 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, (36) 37 (39) 41 stm. 
I alt (261) 261 (267) 273 m.
21. rk: (37) 38 (40) 42 stm fm, udt, 2 reliefstm, udt, 

(52) 50 (49) 48 fm, udt, 2 reliefstm, udt, (35) 37 (41) 
45 fm. Skift til farve B [1 reliefdstm om 2. stm mod 
højre fra forrige rk sammen med reliefdstm om relief-
dstmsm fra forrige mønsterrk]. Skift til farve A, 3 fm. 
*Skift til farve B, [1 reliefdstm, om de samme relief-
dstmsm fra forrige mønsterrk, som du lige har hæklet 
om, sammen med reliefdstm om næste reliefdstmsm fra 
forrige mønsterrk]. Skift til farve A, 3 fm*, gentag 
* til * i alt 8 gange. Skift til farve B, [1 reliefdstm, om 
de samme reliefdstmsm fra forrige mønster, som du lige 
har hæklet om, sammen med en reliefdstm om 4. Stm 
fra den du lige har hæklet]. Skift til farve A, 3 fm, udt, 
2 reliefstm, udt, (52) 50 (49) 48 fm, udt, 2 reliefstm, 
udt, (37) 38 (40) 42 fm. 
I alt (269) 269 (275) 281 m.

Kun str. 10 (12) 14 år:
22. rk: 39 (41) 43 stm, udt, 2 reliefstm, udt, 52 (51) 
50 stm, udt, 2 reliefstm, udt, 79 (83) 87 stm, udt, 
2 reliefstm, udt, 52 (51) 50 stm, udt, 2 reliefstm, udt, 
39 (41) 43 stm. 
I alt 277 (283) 289 m.

Kun str. (12) 14 år:
23. rk: (42) 44 stm fm, udt, 2 reliefstm, udt, (53) 52 
fm, udt, 2 reliefstm, udt, (41) 45 fm. Skift til farve B
[1 reliefdstm om 2. stm mod højre fra forrige rk 
sammen med reliefdstm om reliefdstmsm fra forrige 
mønsterrk]. Skift til farve A, 3 fm. *Skift til farve B, 
[1 reliefdstm, om de samme reliefdstmsm fra forrige 
mønsterrk, som du lige har hæklet om, sammen med 
reliefdstm om næste reliefdstmsm fra forrige mønster-
rk]. Skift til farve A, 3 fm*, gentag * til * i alt 9 gange. 
Skift til farve B, [1 reliefdstm, om de samme relief-
dstmsm fra forrige mønster, som du lige har hæklet om, 
sammen med en reliefdstm om 4. stm fra den du lige 
har hæklet]. Skift til farve A, 3 fm, udt, 2 reliefstm, udt, 
(53) 52 fm, udt, 2 reliefstm, udt, (42) 44 fm. 
I alt (291) 297 m.
24. rk: (43) 45 stm, udt, 2 reliefstm, udt, (55) 54 stm, 
udt, 2 reliefstm, udt, (87) 91 stm, udt, 2 reliefstm, udt, 
(55) 54 stm, udt, 2 reliefstm, udt, (43) 45 stm. 
I alt (299) 305 m.

Kun str. 14 år:
25. rk: 46 stm fm, udt, 2 reliefstm, udt, 56 fm, udt, 
2 reliefstm, udt, 45 fm. Skift til farve B [1 reliefdstm om 
2. stm mod højre fra forrige rk sammen med reliefdstm 
om dreliefdstmsm fra forrige mønsterrk]. Skift til farve 
A, 3 fm. *Skift til farve B, [1 reliefdstm, om de samme 
reliefdstmsm fra forrige mønster som du lige har hæklet 
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om, sammen med reliefdstm om næste reliefdstmsm fra 
forrige mønsterrk]. Skift til farve A, 3 fm*, gentag 
* til * i alt 10 gange. Skift til farve B, [1 reliefdstm, om 
de samme reliefdstmsm fra forrige mønsterrk, som du 
lige har hæklet om, sammen med en reliefdstm om 4. 
stm fra den, du lige har hæklet]. Skift til farve A, 3 fm, 
udt, 2 reliefstm, udt, 56 fm, udt, 2 reliefstm, udt, 
46 fm. 
I alt 313 m.

KROP
Kun str. 2 (6) 8 (14) år
18. rk (20. rk) 22. rk (26. rk):
Hækl 30 (36) 38 (47) stm, 2 reliefstm, spring 46 (50) 
54 (58) m over, hækl 5 (5) 5 (6) lm, hækl 2 reliefstm, 
62 (73) 77 (95) stm, 2 reliefstm, spring 46 (50) 54 
(58) m over, hækl 5 (5) 5 (6) lm, hækl 2 reliefstm, 30 
(36) 38 (47) stm.
I alt 140 (163) 171 (209) m.

19. rk (21. rk) 23. rk (27. rk): 
30 (36) 38 (47) fm, 2 reliefstm, 5 (5) 5 (6) fm 
(1 m i hver lm), 2 reliefstm, 27 (34) 34 (44) fm. Skift 
til farve B [1 reliefdstm om 2. stm mod højre fra 
forrige rk sammen med reliefdstm om reliefdstmsm 
fra forrige mønsterrk]. Skift til farve A, 3 fm. *Skift til 
farve B, [1 reliefdstm, om de samme reliefdstmsm fra 

forrige mønsterrk, som du lige har hæklet om, sammen 
med reliefdstm om næste reliefdstmsm fra forrige
mønsterrk]. Skift til farve A, 3 fm*, gentag * til * i alt 
7 (8) 9 (11) gange. Skift til farve B, [1 reliefdstm, om 
de samme reliefdstmsm fra forrige mønsterrk, som du 
lige har hæklet om, sammen med en reliefdstm om 
4. stm fra den du lige har hæklet]. Skift til farve A, 2 fm, 
2 reliefstm, 5 (5) 5 (6) fm (1 m i hver lm), 2 reliefstm, 
30 (36) 38 (47) fm. 
I alt 140 (163) 171 (209) m.

20. rk (22. rk) 24. rk (28. rk):
Hækl 140 (163) 171 (209) stm

21. rk (23. rk) 25. rk (29. rk): 
64 (77) 79 (99) fm, skift til farve B [1 reliefdstm om 
2. stm mod højre fra forrige rk sammen med reliefdstm 
om reliefdstmsm fra forrige mønsterrk], skift til farve 
A, 3 fm, *Skift til farve B, [1 reliefdstm, om de samme 
reliefdstmsm fra forrige mønsterrk, som du lige har 
hæklet om, sammen med reliefdstm om næste relief-
dstmsm fra forrige mønsterrk], Skift til farve A, 3 fm*, 
gentag * til * i alt 8 (9) 10 (12) gange. 
skift til farve A, 40 (46) 48 (58) fm. 
I alt 140 (163) 171 (209) m.

22. rk (24. rk) 26. rk (30. rk):
Hækl 140 (163) 171 (209) stm

23. rk (25. rk) 27. rk (31. rk): 
62 (75) 77 (97) fm, skift til farve B [1 reliefdstm om 
2. stm mod højre fra forrige rk sammen med reliefdstm 
om reliefdstmsm fra forrige mønsterrk], skift til farve 
A, 3 fm, *Skift til farve B, [1 reliefdstm, om de samme 
reliefdstmsm fra forrige mønsterrk, som du lige har 
hæklet om, sammen med reliefdstm om næste relief-
dstmsm fra forrige mønsterrk], Skift til farve A, 3 fm*, 
gentag * til * i alt 8 (9) 10 (12) gange. Skift til farve B, 
[1 reliefdstm, om de samme reliefdstmsm fra forrige 
mønster, som du lige har hæklet om, sammen med en 
reliefdstm om 4. stm fra den, du lige har hæklet],
skift til farve A, 41 (47) 49 (59) fm. 
I alt 140 (163) 171 (209) m.

Gentag 20. - 23. rk (22. - 25. rk) 24. - 27. rk 
(28. - 31. rk) til du har 28 (32) 34 (42) rk i alt fra og 
med 18. rk (20. rk) 22. rk (26. rk). 
Netmønsteret tages ud med 1 mønstergruppe på hver 
anden række, hvilket betyder at fastmaskeantallet falder 
med 2 i starten af rækken.
Den sidste rk er en rk med fm.
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Hækl 1 rk således:
*3 fm, indt* gentag 28 (32) 34 (41) gange + 0 (3) 1 
(4) fm. I alt 112 (131) 137 (168) m.

Bryd ikke garnet.
Gå til ribkant.

Kun str. 4 (10) 12 år
19. rk (23. rk) 25. rk 
32 (40) 44 fm, 2 reliefstm, spring 48 (54) 57 m over, 
hækl 5 (5) 5 lm hækl 2 reliefstm, 32 (37) 41 fm. Skift 
til farve B [1 reliefdstm om 2. stm mod højre fra forrige 
rk sammen med reliefdstm om reliefdstmsm fra forrige 
mønsterrk]. Skift til farve A, 3 fm. *Skift til farve B, 
[1 reliefdstm, om de samme reliefdstmsm fra forrige 
mønsterrk, som du lige har hæklet om, sammen med 
reliefdstm om næste reliefdstmsm fra forrige mønster-
rk]. Skift til farve A, 3 fm*, gentag * til * i alt 7 (9) 10 
gange. Skift til farve B, [1 reliefdstm, om de samme 
reliefdstmsm fra forrige mønster, som du lige har 
hæklet om, sammen med en reliefdstm om 4. stm fra 
den, du lige har hæklet]. Skift til farve A, 3 fm, 2 relief-
stm, spring 48 (54) 57 m over, hækl 5 (5) 5 lm, hækl 
2 reliefstm, 32 (40) 44 fm. I alt 150 (179) 195 m.

20. rk (24. rk) 26. rk 
Hækl 32 (40) 44 stm, 2 reliefstm, 5 (5) 5 stm 
(1 m i hver lm), hækl 2 reliefstm, 68 (81) 89 stm, 
2 reliefstm, 5 (5) 5 stm (1 m i hver lm), hækl 2 relief-
stm, 32 (40) 44 stm.
I alt 150 (179) 195 m.

21. rk (25. rk) 27. rk 
71 (84) 92 fm, skift til farve B [1 reliefdstm om 2. stm 
mod højre fra forrige rk sammen med reliefdstm om 
reliefdstmsm fra forrige mønsterrk]. Skift til farve A, 
3 fm. *Skift til farve B, [1 reliefdstm, om de samme 
reliefdstmsm fra forrige mønster som du lige har hæklet 
om, sammen med reliefdstm om næste reliefdstmsm fra 
forrige mønsterrk]. Skift til farve A, 3 fm*, gentag 
* til * i alt 8 (10) 11 gange, 43 (51) 55 fm. 
I alt 150 (179) 195 m.

22. rk (26. rk) 28. rk 
Hækl 150 (179) 195 stm.

23. rk (27. rk) 29. rk
69 (82) 90 fm, skift til farve B [1 reliefdstm om 2. stm 
mod højre fra forrige rk sammen med reliefdstm om 
reliefdstmsm fra forrige mønsterrk]. Skift til farve A, 
3 fm. *Skift til farve B, [1 reliefdstm, om de samme 

reliefdstmsm fra forrige mønster som du lige har hæklet 
om, sammen med reliefdstm om næste reliefdstmsm fra 
forrige mønsterrk]. Skift til farve A, 3 fm*, gentag 
* til * i alt 8 (10) 11 gange. Skift til farve B, [1 relief-
dstm, om de samme reliefdstmsm fra forrige mønsterrk, 
som du lige har hæklet om, sammen med en reliefdstm 
om 4. stm fra den du lige har hæklet]. Skift til farve A, 
44 (52) 56 fm. 
I alt 150 (179) 195 m.

24. rk (28. rk) 30. rk 
Hækl 150 (179) 195 stm.

Gentag 21. - 24. rk (25. - 28. rk) 27. - 30. rk til du har 
31 (37) 39 rk i alt fra og med 19. rk (23. rk) 25. rk. 

Netmønsteret tages ud med 1 mønstergruppe på hver 
anden række, hvilket betyder at fastmaskeantallet falder 
med 2 i starten af rækken.
Den sidste rk er en rk med fm.

Hækl 1 rk således:
*3 fm, indt* gentag 30 (35) 39 gange + 0 (4) 0 fm. 
I alt 120 (144) 156 m.

Bryd ikke garnet.

Alle str
Ribkant
Hækl 10 + 1 lm, hækl 10 fmbl, *1 km i de 2 følgende 
m på kanten af trøjen, 1 lm (vendemaske), spring de 
2 km over og hækl 10 fmbl, 1 lm (vendemaske), 
10 fmbl*, gentag * til * hele vejen rundt. 
Hækl sammen med km på vrangsiden.

HØJRE ÆRME
Kun str. 2 (6) 8 (14) år
NB! Hver rk slutter med 1 km i 1. m, arbejdet vendes, 
og næste rk begynder med 1 lm.

Sæt garnet til i den sidste af de m, der hviler til ærmet, 
lige før lm i ærmegabet, og hækl fra vrangsiden. 
1. rk: Hækl 1 stm i den m, hvor du satte garnet til, 5 (5) 
5 (6) stm (1 stm i hver lm), hækl 45 (49) 53 (57) stm.
I alt 51 (55) 59 (64) m.

Hækl skiftevis 1 rk fm og 1 rk stm.
Tag 1 m ind i begyndelsen og slutningen af hver 4. (6.) 
6. (6.) rk i alt 5 (5) 6 (7) gange. Hækl i alt 21 (35) 39 
(53) r.
Der er 41 (45) 47 (50) m tilbage.



8 af 8Fiskenet

Hækl 1 rk således: *2 fm, indt*, gentag * til * i alt 
10 (11) 11 (12) gange + 1 (1) 3 (2) fm. 
I alt 31 (34) 36 (38) m.

Bryd ikke garnet.
Gå til ribkant.

Kun str. 4 (10) 12 år
NB! Hver rk slutter med 1 km i 1. m, arbejdet vendes, 
og næste rk begynder med 1 lm.

Sæt garnet til i den sidste af de m, der hviler til ærmet, 
lige før lm i ærmegabet, og hækl fra retsiden. 
1. rk: Hækl 48 (54) 57 fm, 5 (5) 5 fm (1 fm i hver lm).
I alt 53 (59) 62 m.

Hækl skiftevis 1 rk stm 1 en rk fm.
Tag 1 m ind i begyndelsen og slutningen af hver 5. (7.) 
7. rk i alt 5 (5) 6 gange. Hækl i alt 32 (44) 48 rk.
Der er 43 (49) 50 m tilbage.
Hækl 1 rk således: *2 fm, indt*, gentag * til * 
i alt 10 (12) 12 gange + 3 (1) 2 fm. 
I alt 33 (37) 38 m.

Bryd ikke garnet.

Alle str
Ribkant
Hækl 6 + 1 lm, hækl 6 fmbl, * 1 km i de 2 følgende 
m på kanten af ærmet, 1 lm (vendemaske), spring de 
2 km over, og hækl 6 fmbl, 1 lm (vendemaske), 
6 fmbl*, gentag * til * hele vejen rundt. 
Hækl sammen med km på vrangsiden.

VENSTRE ÆRME
Kun str. 2 (6) 8 (14) år
NB! Hver rk slutter med 1 km i 1. m, arbejdet vendes, 
og næste rk begynder med 1 lm.

Sæt garnet til i den sidste af de m, der hviler til ærmet, 
lige før lm i ærmegabet, og hækl fra vrangsiden. 
1. rk: Hækl 46 (50) 54 (58) stm, 5 (5) 5 (6) stm 
(1 m i hver lm), I alt 51 (55) 59 (64) m.

Hækl skiftevis 1 rk fm og 1 rk stm.
Tag 1 m ind i begyndelsen og slutningen af hver 4. (6.) 
6. (6.) rk i alt 5 (5) 6 (7) gange. Hækl i alt 21 (35) 39 
(53) rk.
Der er 41 (45) 47 (50) m tilbage.

Hækl 1 rk således: *2 fm, indt*, gentag * til * i alt 
10 (11) 11 (12) gange + 1 (1) 3 (2) fm. 
I alt 31 (34) 36 (38) m.

Bryd ikke garnet.
Gå til ribkant.

Kun str. 4 (10) 12 år
NB! Hver rk slutter med 1 km i 1. m, arbejdet vendes, 
og næste rk begynder med 1 lm.

Sæt garnet til i den sidste af de m, der hviler til ærmet, 
lige før lm i ærmegabet, og hækl fra retsiden. 
1. rk: Hækl 1 fm i den m, hvor du satte garnet til, 5 (5) 
5 fm (1 m i hver lm), 47 (53) 56 fm. 
I alt 53 (59) 62 m.

Hækl skiftevis 1 rk stm og 1 rk fm.
Tag 1 m ind i begyndelsen og i slutningen af hver 
5. (7.) 7. rk i alt 5 (5) 6 gange. 
Hækl i alt 32 (44) 48 rk.
Du ender med 43 (49) 50 m.

Hækl en rk således: *2 fm, indt* gentag * til * i alt 
10 (12) 12 gange + 3 (1) 2 fm. I alt 33 (37) 38 m.
Bryd ikke garnet.

Alle str
Ribkant
Hækl 6 + 1 lm, hækl 6 fmbl, * 1 km i de 2 følgende 
m på kanten af ærmet, 1 lm (vendemaske), spring de 
2 km over, og hækl 6 fmbl, 1 lm (vendemaske), 
6 fmbl*, gentag * til * hele vejen rundt. 
Hækl sammen med km på vrangsiden.

MONTERING
Hæft alle ender.
Vask blusen ifølge anvisninge på banderolen og lad den 
tørre liggende fladt på et håndklæde.


