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Lollipop net i 4 størrelser 

 
 

Du skal bruge: 

• Hæklenål str. 6 

• Hobbii Lollipop 

• Saks  

• Garnnål 

 

Forkortelser: 

m = Maske/masker 

km = Kædemaske 

lm = Luftmaske 

stgm = Stangmaske 

omg = Omgang 
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Garnvalg: 

Til denne opskrift kan man mere eller mindre anvende det garn man har lyst til, så længe det passer til en 

hæklenål str. 6. 

Vælger du 8/4 bomuld, skal du hækle med 3 tråde.  

Jeg har valgt at benytte Lollipop fra Hobbii. Mayflower muffins eller bumbo cupcakes kan ligeledes 

benyttes. 

Jeg har valgt netop dette garn fordi det indeholder 20% uld og 80% akryl. Akrylen er med til at gøre nettet 

slidstærk, og ulden er medvirkende til at gøre nettet dejlig blødt. 

Banderolerne siger at det skal håndvaskes, men min erfaring er at det sagtens kan vaskes på 40 grader. Dog 

krymper det selvfølgelig en smule, og bliver lidt stift. Den stive følelse, forsvinder hurtigt igen, ved brug af 

nettet. 

 

Størrelser: 

Alle målene er ca. mål. 

Størrelserne afhænger selvfølgelig både af hæklefasthed, garnvalg og nålstørrelse. 

Taskemål Mål fra toppen af hanken, til 
bunden af nettet 

Mål fra kanten, til bunden af 
nettet 

Lille 42cm 30cm 

Mellem 50cm 33cm 

Stor 55cm 37cm 

Maxi 65cm 40cm 
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Opskrift: 

Lille net: 

 

Hver omg til og med punkt 10 startes med 2 lm (tæller som 1. stgm) og afsluttes med en km i 2. lm. 

1. Lav en magisk ring med 2 lm + 11 stgm. Omg samles med en km. (12) 

2. Hækl 2 stgm i hver m. (24) 

3. 1 stgm og udtagning *8 (36) 

4. 2 stgm og udtagning *8 (48) 

5. 3 stgm og udtagning *8 (60) 

6. 4 stgm og udtagning *8 (72) 

7. 5 stgm og udtagning *8 (84) 

8. Lav 4 lm (tæller som 1 stgm + 1 lm). Spring 1 m over og lav 1 stgm i næste m. 

(Lav 1 lm. Spring 1 m over. Lav 1 stgm i næste m.) 

Parentesen gentages omg rundt.  

Når der er én m tilbage laves 1 lm og der afsluttes med 1 km i den 3. lm. 

OBS: Lm ligges over lm, og stgm laves i stgm 

Punkt 8 gentages i alt 14 gange. 

9.  Lav 3 lm (tæller som første stgm) Herefter hækles 1 stgm i hver m. Afslut omg med 1 km i 3. lm. 

10. Gentag punkt 9 

11. Lav 3 lm (tæller som første stgm) Herefter hækles der med 1 stgm i hver m, 27 stgm.  

Spring 14 m over.  

Hækl 40 lm. 

Herefter hækles der med 1 stgm i hver m, 28 stgm.  

Spring 14 lm over. 

Hækl 40 lm.  

Saml omg med 1 km. 

12. Lav 3 lm (tæller som første stgm) Herefter hækles 1 stgm i hver m. afslut omg med 1 km i 3 lm. 

13. Punkt 12 gentages. 
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Mellem net: 

 

Hver omg til og med punkt 10 startes med 2 lm (tæller som 1. stgm) og afsluttes med en km i 2. lm. 

1. Lav en magisk ring med 2 lm + 11 stgm. Omg samles med en km. (12) 

2. Hækl 2 stgm i hver m. (24) 

3. 1 stgm og udtagning *8 (36) 

4. 2 stgm og udtagning *8 (48) 

5. 3 stgm og udtagning *8 (60) 

6. 4 stgm og udtagning *8 (72) 

7. 5 stgm og udtagning *8 (84) 

8. 6 stgm og udtagning *8 (96) 

9. Lav 4 lm (tæller som 1 stgm + 1 lm). Spring 1 m over og lav 1 stgm i næste m. 

(Lav 1 lm. Spring 1 m over. Lav 1 stgm i næste m.) 

Parentesen gentages omg rundt.  

Når der er én m tilbage laves 1 lm og der afsluttes med 1 km i den 3. lm. 

OBS: Lm ligges over lm, og stgm laves i stgm 

Punkt 9 gentages i alt 16 gange. 

10.  Lav 3 lm (tæller som første stgm) Herefter hækles 1 stgm i hver m. Afslut omg med 1 km i 3. lm. 

11. Gentag punkt 10 

12. Lav 3 lm (tæller som første stgm) Herefter hækles der med 1 stgm i hver m, 30 stgm.  

Spring 17 m over.  

Hækl 50 lm. 

Herefter hækles der med 1 stgm i hver m, 31 stgm.  

Spring 17 lm over. 

Hækl 50 lm.  

Saml omg med 1 km. 

13. Lav 3 lm (tæller som første stgm) Herefter hækles 1 stgm i hver m. afslut omg med 1 km i 3 lm. 

14. Punkt 13 gentages. 
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Stort net: 

 

Hver omg til og med punkt 10 startes med 2 lm (tæller som 1. stgm) og afsluttes med en km i 2. lm. 

1. Lav en magisk ring med 2 lm + 11 stgm. Omg samles med en km. (12) 

2. Hækl 2 stgm i hver m. (24) 

3. 1 stgm og udtagning *8 (36) 

4. 2 stgm og udtagning *8 (48) 

5. 3 stgm og udtagning *8 (60) 

6. 4 stgm og udtagning *8 (72) 

7. 5 stgm og udtagning *8 (84) 

8. 6 stgm og udtagning *8 (96) 

9. 7 stgm og udtagning *8 (108) 

10. Lav 4 lm (tæller som 1 stgm + 1 lm). Spring 1 m over og lav 1 stgm i næste m. 

(Lav 1 lm. Spring 1 m over. Lav 1 stgm i næste m.) 

Parentesen gentages omg rundt.  

Når der er én m tilbage laves 1 lm og der afsluttes med 1 km i den 3. lm. 

OBS: Lm ligges over lm, og stgm laves i stgm 

Punkt 10 gentages i alt 18 gange. 

11.  Lav 3 lm (tæller som første stgm) Herefter hækles 1 stgm i hver m. Afslut omg med 1 km i 3. lm. 

12. Gentag punkt 11 

13. Lav 3 lm (tæller som første stgm) Herefter hækles der med 1 stgm i hver m, 33 stgm.  

Spring 20 m over.  

Hækl 60 lm. 

Herefter hækles der med 1 stgm i hver m, 34 stgm.  

Spring 20 lm over. 

Hækl 60 lm.  

Saml omg med 1 km. 

14. Lav 3 lm (tæller som første stgm) Herefter hækles 1 stgm i hver m. afslut omg med 1 km i 3 lm. 

15. Punkt 14 gentages. 
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Maxi net: 

 

Hver omg til og med punkt 10 startes med 2 lm (tæller som 1. stgm) og afsluttes med en km i 2. lm. 

1. Lav en magisk ring med 2 lm + 11 stgm. Omg samles med en km. (12) 

2. Hækl 2 stgm i hver m. (24) 

3. 1 stgm og udtagning *8 (36) 

4. 2 stgm og udtagning *8 (48) 

5. 3 stgm og udtagning *8 (60) 

6. 4 stgm og udtagning *8 (72) 

7. 5 stgm og udtagning *8 (84) 

8. 6 stgm og udtagning *8 (96) 

9. 7 stgm og udtagning *8 (108) 

10. 8 stgm og udtagning *8 (120) 

11. Lav 4 lm (tæller som 1 stgm + 1 lm). Spring 1 m over og lav 1 stgm i næste m. 

(Lav 1 lm. Spring 1 m over. Lav 1 stgm i næste m.) 

Parentesen gentages omg rundt.  

Når der er én m tilbage laves 1 lm og der afsluttes med 1 km i den 3. lm. 

OBS: Lm ligges over lm, og stgm laves i stgm 

Punkt 11 gentages i alt 20 gange. 

12. Lav 3 lm (tæller som første stgm) Herefter hækles 1 stgm i hver m. Afslut omg med 1 km i 3. lm. 

13. Gentag punkt 12 

14. Lav 3 lm (tæller som første stgm) Herefter hækles der med 1 stgm i hver m, 36 stgm.  

Spring 23 m over.  

Hækl 70 lm. 

Herefter hækles der med 1 stgm i hver m, 37 stgm.  

Spring 23 lm over. 

Hækl 70 lm.  

Saml omg med 1 km. 

15. Lav 3 lm (tæller som første stgm) Herefter hækles 1 stgm i hver m. afslut omg med 1 km i 3 lm. 

16. Punkt 15 gentages 
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