
KAMILLA KAMSKJELL 
 

TEKNIKK: SKJELL 

* 1 st, picot (3 lm, 1 fm i den første av lm), 1 st, picot, 1 st, picot, 1 st, picot, 1 st* i samme m. 

 

Sidene 2x:                Antall m: 

Hekles fram og tilbake. 

1. omg: 21 lm, fm i hver av disse (begynn i 2. lm fra nåla). Snu med 1 lm.   20 

2. omg: (= retta) 4 fm, 4 hst, 4 st, 4 dst, 4 trst. Snu med 1 lm.     20 

3. omg: 20 fm gjennom fremre maskedel (dvs den delen av maska på forrige  

omg du har mot deg). Snu med 1 lm.       20 

Gjenta vekselvis 2. og 3. omg, i alt 7 ganger, avslutt med 1 omg med fm.   20 

 

Det kan lønne seg å fóre delene med stoff for å unngå at vatten kan dras ut mellom maskene. Legg 

delene på et stoff i passende farge (gjerne en gammel t-skjorte), tråkle disse sammen, og klipp grovt 

til rundt. 

 

Tre tråden gjennom siste maske. La vær å klipp av tråden fra den ene siden, bruk denne til å hekle de 

to sidene sammen langs tre sider med fm gjennom ytterkantene av begge lagene. Behold den lengste 

sia åpen. 

 Fyll med vatt. 

 

Gjeller i åpningen: 

Begynn med 1 fm. Hekle 1 skjell i hver trippelstav i sidens ytterkant, og fest med 1 fm i fm-omgangen 

i mellom trippelstavene = 7 skjell på hver side. 

Hekle opp 5 st per skjell på innsiden av skjellet = 35 st på hver side. Sy disse sammen midt på (slik at 

kamskjellet blir lukket), og hekle 2 rader med 6 skjell i hver, midt på denne sømmen.  

 

Øyne:  

Med hvit: 

1. omg: Hekle 4 lm, fest til en ring med 1 kjm i første lm.  

2. omg: Hekle 8 fm i ringen, avslutt med 1 kjm i første fm, klipp av tråden  

og tre den gjennom den siste maska.       8 

Med svart: 

1. omg: Hekle 4 lm, fest til en ring med 1 kjm i første lm. Klipp av tråden med ca 10 cm trådlengde, 

bruk denne tråden til å sy fast den svarte ringen i det hvite øyet.  

Sy øynene fast midt i gjellene. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


