
Skjerf heklet i irismønster kombinert med nettmønster 

Her har designet og heklet meg et mørkebrunt skjerf. Dette har jeg egentlig savnet lenge i de 

tilfeller jeg skal ha mørk brunt som tilbehør. Har lett for å finne den rette brunfargen og valget 

falt på Trysil Superwash rent ullgarn. 

Her er et bilde av skjerfet hengende rundt min lysebrune fake skinnjakke: 

 

 

Denne gangen valgte jeg Trysil Superwash , et garn bestående av 100 % ull. Jeg brukte 

heklenål nr. 3. 

Det gikk med 1 nøste pr 27 cm av skjerfet. Mitt skjer målte 220 cm før frynser og er 22 cm 

bredt. Det er ingenting i veien for å velge en annen lengde eller bredde. Jeg liker at jeg kan 

surre et skjerf rundt halsen en gang, for da varmer det mer. Dessuten synes jeg at frynser er 

dekorativt og jeg valgte å feste på frynser på 20 cm i hver ende. 

Det gikk med 9 nøster. 



Selve mønsteret valgte jeg å sette sammen i med nettmønster kombinert med staver av vifter 

og stavgrupper. Her har jeg tegnet mønsteret hvor en liten t betyr fastmaske, et kors betyr stav 

og liten ring betyr luftmaske: 

 

 

 

Jeg startet og avsluttet mønsteret med den samme stavgruppen. 

Selve heklingen: 

Jeg la opp 52 luftmasker. 

Første rad: Startet med 3 luftmasker som er 1 stav, 2 staver i neste 2 luftmasker * 1 luftmaske 

og 3 staver i de neste tre luftmasker fra forrige rad * gjentok dette 11 ganger slik at et ble 13 

stavgrupper. 

Andre rad: Startet med 3 luftmasker som er 1 stav, 2 staver i neste 2 staver fra forrige rad.  * 

Heklet 1 luftmasker og 3 staver i det neste 3 staver fra forrige rad. * Gjentok dette 11 ganger 

slik at det ble 13 stavgrupper. 

Tredje og fjerde rad: Heklet som andre rad. 



Her er et bilde etter fjerde rad: 

 

 

Femte rad: Startet med 3 luftmasker som er 1 stav, 2 staver i neste 2 staver fra forrige rad. 

Heklet 3 luftmasker og 1 fastmaske i midten av den første stavgrippen* Heklet 5 luftmasker 

og 1 fastmaske i den midterste staven i neste stavgruppe. * Gjentok dette 9 ganger. Avsluttet 

omgangen med 3 luftmasker og 3 staver i hver av de siste 3 stavene fra forrige rad. 

Sjette rad: Startet med 3 luftmasker som er 1 stav, 2 staver i neste 2 staver fra forrige rad. * 

Heklet 5 luftmasker og 1 fastmaske i den første luftmaskebuen fra forrige rad. * Gjentok dette 

9 ganger. Avsluttet omgangen med 5 luftmasker og 3 staver i hver av de siste 3 stavene fra 

forrige rad. 

Her er et bilde etter sjette rad: 

 

 



 

Syvende rad: Startet med 3 luftmasker som er 1 stav, 2 staver i neste 2 staver fra forrige rad. * 

Heklet 3 luftmasker og 1 fastmaske i den første luftmaskebuen fra forrige rad. * Gjentok dette 

9 ganger. Avsluttet omgangen med 3 luftmasker og 3 staver i hver av de siste 3 stavene fra 

forrige rad. 

Åttende – tolvte rad: Heklet sjette og syvende rad annenhver gang. 

Her er et bilde etter tolvte rad: 

 

 



 

Trettende rad: : Startet med 3 luftmasker som er 1 stav, 2 staver i neste 2 staver fra forrige rad. 

* Heklet 2 staver 1 luftmaske og 2 staver i den første luftmaskebuen fra forrige rad * Gjentok 

dette 10 ganger. Avsluttet omgangen med 3 luftmasker og 3 staver i hver av de siste 3 stavene 

fra forrige rad. 

Fjortende rad: Startet med 3 luftmasker som er 1 stav, 2 staver i neste 2 staver fra forrige rad. 

* Heklet 2 staver 1 luftmaske og 2 staver i midten av de 2 stavgrppene fra forrige rad * 

Gjentok dette 10 ganger. Avsluttet omgangen med 3 luftmasker og 3 staver i hver av de siste 

3 stavene fra forrige rad. 

Her er et bilde etter rad fjorten: 



 

 

Femtende – sekstende rad: Gjentok rad fjorten 

Rad sytten – tjuefire: Gjentok radene fem – tolv. 

Heklet videre til arbeidet målte 220 cm. Avsluttet skjerfet slik jeg startet med stavgrupper. 

Frynser: 

Der etter festet jeg til frynser på begge kantene, ikke den rette siden De på det ferdige 

resultatet Det er disse frynsene som gjør skjerfet fint. Jeg valgte samme farge som hver firkant 

til farge på frynsene. Det er en smakssak hvor lange disse bør være, og hvor stort mellomrom 

det burde være mellom hver enkelt. 

Mine er 20 cm lange, som betyr at jeg tok dobbel tråd på ville utgjøre fire tråder på hver 20 

cm. Jeg målte med et målebånd og klippet nøyaktig før jeg satte de på skjerfet 

Slik ser det ferdige resultatet ut: 



 


