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Heklet skjerf 

Skjerf i friske farger, kjapt å lage, godt og varmt. 

Oppskriften: Husflidskonsulent Anna Halsne 

Dette trenger du: 
• 150 gr. Rauma Vamsegarn  
•  Heklenål nr. 5   

Slik gjør du: 
Ferdig lengde ca. 140 cm 

Skjerfet består av luftmasker= lm og staver= st  

Les gjennom hele oppskriften før du begynner å hekle.  

1.  Legg opp 241 lm (skjerfets lengde)  

2. Rad 1: Hopp over 3 lm (som danner kant på skjerfet) og hekle en st ned i den 4. lm fra nåla. 1 st i neste 
lm, videre *2lm, 2st*, gjenta mellom ** over alle lm. Helt til slutt på raden hekles 1 st (i tillegg til de 2). 

3. Rad 2: Snu med 5 lm. Hekle 2 st i lm-buen, 2 lm osv., hele raden ut. Slutt med 1 st i       
      kantmasken.    

4. Annenhver rad blir det 3 staver i enden, annenhver rad 1 st/lmbue.  

 
Når du vil skifte farge på en rad, begynn med den når du drar tråden for siste gang gjennom 
staven i raden før.  
Ta trådenden med når du hekler videre, for å få minst mulig tråder å feste til slutt.  
Tenk på at det ikke er lurt å begynne/slutte i samme ende hver gang du skifter farge, for ikke å få 
alle festingene i samme ende på skjerfet (det kan bli tykkere der). 
  
Hekle ca. 15 rader, eller til skjerfet er så bredt som du vil ha det.  
Vil du ha et kortere eller lengre skjerf, kan du endre antall oppleggsmasker.  
Du kan også hekle rundt, slik at dette blir en hals (dobbel). Husk da å sette et merke hvor 
omgangene begynner, for der må du forskyve mønsteret slik at lm kommer over st og st over lm.  
Andre garnforslag på omtrent samme tykkelse er Misti, alpakka (garnforbruk ca. 300 g)  
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