
Skjerf nr 1 Heklet overzice skjerf i blomstermønster   

Dette gangen kom jeg over et nydelig garn i flere farger fra Europris. Dette har bare så 

nydelig farger og består av 70 % ull og 30 nylon. Jeg bare gleder meg veldig til å ta i bruk 

dette skjerfet.  

Må bare advare mot at det er meget vanskelig å rekke opp dette garnet. Kjøp derfor noe ekstra 

garn.  

På den bredden (før kant rundt) 31 cm av skjerfet dekker 1 nøste 25 cm. Dette betyr at med 

min lengde 220 før kant rundt, gikk med 9 nøster. I tillegg brukt jeg 2 nøster til kanten rundt. 

Jeg brukte heklenål nr 3,0.  

Og her et bilde av det ferdige skjerfet:  

 

Selve heklingen: 

Mønsteret jeg benytter får over fire rader. Første rad er en start, radene 2-5 gjentas. Her er 

mønsteret tegnet: 



 

 

Mønsteret er delelig med 8. Jeg har valgt å hekle 10 rapporter, som gjorde at skjerfet er 31 

bredt før kanten rundt. Etter kanten er heklet på er skjerfet 35 cm bredt. 

 

Legg opp 84 luftmasker.  

Første rad: Hekle 3 dobbelstaver i sammen i den 8. luftmasken fra nålen, hekle 7 luftmasker 

og 3 nye dobbelstaver i sammen i luftmaske som forrige stavgruppe. Hekle 3 luftmasker hopp 

over 3 luftmasker og 1 fastmake i neste luftmaske. * hekle 3 luftmaske og hopp over 3 

luftmasker, (hekle 3 dobbeltstaver i sammen, 7 luftmasker og 3 dobbelstaver i sammen) i 

neste luftmaske. Hekle 3 luftmasker hopp over 3 luftmasker og hekle 1 fastmaske i neste 

luftmaske. * Gjenta *-* 7 ganger og avslutt med å hekle 3 luftmaske og hopp over 3 

luftmasker, (hekle 3 dobbeltstaver i sammen, 7 luftmasker og 3 dobbelstaver i sammen) i 

neste luftmaske. Avsluttet med å hoppe over 3 luftmasker og heklet 1 dobbeltstav. 

Her er et bilde etter første rad start og slutt: 

 



 

 

Andre rad: Startet med 3 luftmasker, 2 dobbelstaver i toppen på sist heklede gruppe, hekle 

disse 3 i sammen, Heklet 3 luftmasker og 2 dobbelstaver i sist heklede stavgruppe. Her er det 

2 stavgrupper etter hverandre som blir bøyd slik at det blir en pen start av blomsten. Heklet en 

fastmaske på neste luftmaskebue. 

Her er et bilde som viser dette: 

 

 

* 3 luftmasker og 8 dobbeltstaver sammenheklet i det du stikker nålen slik: 2 ganger i sist 

heklede fastmaske, 3 ganger i neste luftmaskebue nr 2 og 3 (ikke i nr 1) fra forrige rad. 

Her er et bilde før sammenhekling av 3 luftmasker og 8 dobbeltstaver: 

 

Hekle 3 luftmasker og 2 dobbeltstaver starten på luftmasken i sammen ( i fastmasken). Hekle 

1 fastmaske i neste luftmaskebue. 

Her er et bilde så langt: 



 

* Gjenta *-* 8 ganger og avslutt raden med å hekle 3 luftmaske 5 dobbeltstaver 2 av de i sist 

heklede fastmaske og 3 dobbeltstaver i toppen av den siste sammenheklede dobbeltstaven fra 

forrige rad. Avsluttet med 3 luftmasker og 5 dobbeltstaver sammenheklet i det du stikker  

nålen slik: 2 ganger i sist heklede fastmaske, 3 ganger i den den siste sammenheklede 

stavgruppen fra forrige rad. Her kan dere se bilde av dette: 

 

 

Tredje rad. Starte med 3 luftmasker og 2 dobbelstaver i sist heklede gruppe sammenheklet. * 

3 luftmasker og 1 fastmaske i neste fastmaske (mellom blomstene), 3 luftmasker. Videre 

hekler du 3 dobbelstaver sammenheklet i neste fastmaske (i blomsten), 7 luftmasker og 3 

dobbelstaver sammenheklet i samme fastmaske (fortsatt i blomsten) * Gjenta *-* 8 ganger og 

avslutt raden 3 luftmasker, hekle 1 fastmaske i neste fastmaske (mellom blomstene) og 3 

luftmasker 3 dobbeltstaver sammenheklet i mellom de sammenheklede dobbeltstaver fra 

forrige rad.  

Dette bilder viser starten og slutten av tredje rad: 

 

 

 



 

Fjerde rad: Hekle 7 luftmasker og 8 dobbelstaver sammenheklet i det du stikker nålen slik: 2 

gagner i den 4. luftmasken fra nålen, 3 i den neste luftmaskebuen og 3 i den neste 

luftmaskebuen. Hekle 3 luftmasker og 2 dobbelstaver på toppen av sist heklede gruppe. Hekle 

disse i sammen. * Hekle 1 fastmaske i neste luftmaskebue, 3 luftmasker 8 dobbelstaver hvor 

du stikker 2 ganger i sist heklede fastmaske, 3 ganger i neste luftmaskebue nr 2 og 3 (ikke i nr 

1) fra forrige rad. Hekle videre 3 luftmasker og 2 dobbeltstaver sammen i samme maske. 

Gjenta *-* 7 ganger og avslutt raden å hekle 1 fastmaske i neste luftmaskebue, 3 luftmasker 8 

dobbelstaver hvor du stikker 2 ganger i sist heklede fastmaske, 3 ganger i neste luftmaskebue 

nr 2 og 3 (ikke i nr 1) fra forrige rad. Hekle videre 3 luftmasker og 2 dobbeltstaver sammen i 

samme maske. Hekle 1 dobbelstav i på toppen av de 3 sist heklede sammenheklede 

dobbeltstaver fra forrige rad.  

Her er et bilde av starten fjerde rad: 

 

Her er et bilde av slutten av fjerde rad: 

 

 

 



Femte rad: Startet med 3 luftmasker. * (Hekle 3 dobbeltstaver i sammen, 7 luftmasker og 3 

dobbelstaver i sammen) i neste fastmaske. (i midten av blomsten). Heklet 3 luftmasker  og 

hekle 1 fastmaske i neste fastmaske. (mellom blomsten) og hekle 3 luftmasker * Gjenta *-* 8 

ganger og avslutt med å hekle 3 dobbeltstaver i sammen, 7 luftmasker og 3 dobbelstaver i 

sammen) i neste fastmaske (i blomsten). Til sist 1 dobbeltstav på toppen av den siste 

sammenheklede dobbelstaven fra forrige rad.  

Her er et bilde av starten på rad fem: 

 

Og her er et bilde på slutten av rad fem: 

 

 

 

Gjenta radene 2-5 til så langt du ønsker skjerfet.  

Her vises arbeidet et stykke ut: 

 

Jeg heklet til skjerfet målte 220 cm. 



 

Kant rund: 

Første runde: På sidene heklet jeg 4 fastmasker i hver luftmaskebue og i midten av blomsten. 

På topp og bunn heklet 3 fastmasker i hver luftmaskebue. 

Andre: Heklet 1 stav i hver fastmaske. I hjørnene heklet jeg 2 luftmasker. 

Tredje rad; 1 Stav i hver stav og i hjørnene heklet jeg 2 luftmasker. 

Fjerde rad: Heklet her en skjellbord slik: Startet med 1 luftmaske. * hoppet over 1 stav og 

heklet 4 staver i neste stav, hoppet over 1 stav og heklet 1 fastmaske * Gjentok dette rundt 

hele skjerfet. Passet på at visten ble pen i hjørnene. I hjørnene er det ingen vifte. 

Her er et nærbilde av kanten rundt: 

 

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. 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 sjalet ut med frynser: 

Jeg presset sjalet slik at det heklede mønsteret kom pent frem. 


