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Heklet kurv med skinnlapp 

Her får du oppskrift på en heklet kurv og et åpent pennal som er heklet med skinn som 
bunn. 

 
Foto: Kristine Fornes Modell: Jeanette Ajer og Venil Fluge Fornes 

Dette trenger du: 
• Skinn  
• Bomullsgarn  
• Heklenål nr. 3 og 2 ½  
• Saks  
• Hulltang  

 

Slik gjør du: 
1. Legg en rund bolle, kopp eller lignende på skinnet og tegn rundt den 

2. Klipp ut skinnet 

3. Merk opp hvor du skal ha hullene. Det bør være ca. ½ cm mellom hvert hull, og ½ cm fra ytterkanten inn 
på skinnet. 

4. Bruk den minste spissen på hulltangen, lag hullene. 

5. Hekle en maske gjennom hvert hull. Her kan du bruke heklenål nr. 2 ½ hvis du synes det er litt tungt å 
hekle i skinnet. 

6. Bytt til heklenål nr. 3. Lag to masker i hver maske slik at du får en kant utenfor lappen (større diameter).  

7. Hekle nå bare rett oppover (en maske i hver maske). Hvis du ønsker form som en sylinder. Ønsker du en 
mer kulelignende form hekler du: To masker i annen hver maske, annen hver omgang. Til du har fått 
ønsket vidde. Videre hekler du noen omganger med en maske i hver maske, før du igjen minsker 
maskeantallet. 
For å minske diameteren hekler du en maske i annen hver maske, noen omganger, til du igjen har fått en 
mindre åpning. Du kan også forminske ved å hoppe over en maske for hver 5. maske. Prøv deg litt frem. 
Kanskje du har lagt ut for mye eller for lite og må rekke opp noen masker eller en runde, men ikke mist 
motet - det blir fint til slutt! Fell av når du har fått ønsket lengde. 
Åpent pennal med skinnlapp 
Klipp til en skinnlapp i en oval form. Dette blir bunnen i pennalet. Følg oppskriften til den heklede kurven. 
Hekle en maske gjennom hvert hull med heklenål nr. 2 ½ . Neste omgang: Bytt til heklenål nr. 3. Lag to 
masker i hver maske slik at du får en kant utenfor lappen (større diameter). Hekle nå bare rett oppover (en 
maske i hver maske) Kanskje du opplever at pennalet strammer seg på kortsiden og bølger seg på 
langsiden? Dette kan du fort justere ved å legge ut og hoppe over masker. Legg ut 2 masker – 1 på hver 
side på kortsiden. Gjør det motsatte på langsiden; hopp over en maske tre steder med ca. 5 masker 
imellom. Da vil kanten gå litt innover.  
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