Noe Noa
- av Bente B Jeg går ut fra at basiskunnskaper om hekling er tilstede hos de som skal lage dette enkle skjerfet, ellers anbefaler jeg å sjekke ut f.eks.
Www.garnstudio.no for en liten hekleskole for nybegynnere :)

Du trenger:
2 nøster bomullsgarn, f.eks. Mandarin Petit
Heklenål str 3,5 mm
Heklenål str 1,75 mm
Perler (4mm har jeg brukt)
Hekle 17 luftmasker. Begynn deretter å hekle staver i
luftmaskene, begynn i 3. maske fra nålen. Hekle tilsammen
15 staver. Snu, hekle 2 luftmasker og fortsett med 15 staver
i stavene. Det skal altså alltid være 15 staver i raden.
Fortsett slik til du har heklet ca 45-50 rader.
Neste omgang: Hekle staver over de 5 første stavene.
Fortsett med bare disse 5 stavene fram og tilbake 5 ganger.
Hekle deretter staver over bare 3 staver. Fortsett i 10
omganger. Dra tråden gjennom luftmasken og klipp av.
Fortsett nå stavene over de resterende 10 stavene fra
tidligere. Hekle 10 staver fram og tilbake 5 omganger.
Deretter fortsetter du staver over 5 av stavene. Hekle 5
staver i 5 omganger, deretter 3 staver i 10 omganger. Klipp
av. Fortsett nå de siste 5 stavene, hekle 5 staver i 8
omganger, deretter 3 staver i 10 omganger. Klipp tråden.
Nå har du heklet halve skjerfet. Hekle opp 15 staver fra den
omgangen du begynte på, og gjør det samme en gang til,
eller hold på til skjerfet blir så langt du ønsker å ha det!
Blomster: Hekle disse i den fargen du ønsker, men på nål nr
1,75 (sånn ca iallefall...) de blir finere med mindre nål.
Hekle 6 luftmasker, fortsett i ring med fastmasker rundt (ca
10-12). Hekle 5 luftmaskebuer rundt ringen (3 luftmasker
hver 2 fastmaske ca, det finner du ut av mens du hekler).
Deretter hekles i hver luftmaskebue: 1 fm, 1 st, 2 dst, 1 st, 1
fm. Dette blir da 5 blomsterblader!
Sy en liten perle i midten av hver blomst, det blir en fin
detalj.Jeg syns skjerfet blir finest hvis det etterpå vaskes i
maskin, og helst tørketromles. Da blir skjerfet «mykere»,
overgangene penere, og det får den «looken» jeg syns
passer. Men dette velger du selv :o) Lykke til!
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