
PEDRO SKILLPADDE 
TEKNIKK: ”VAFFELHEKLING” 

Denne teknikken gir en tykk og spennende 3D struktur, som egner seg godt til babytepper, 

grytekluter og lignende på grunn av god isolasjonsevne.  

NB: Teknikken må hekles fram og tilbake, strukturen oppnås ikke ved å hekle rundt. 

Etabler omgangen med lm og st som angitt i oppskrifta. 

Neste omg: 1 st i siste m på forrige omg, 1 st rundt 3. st på forrige omg (=relieffstav). Fortsett slik 

med vekselvis st i og st rundt annenhver st på forrige omg. Snu med 3 lm. Fortsett lik 3. omg til 

ønsket lengde. Fortsett med st over st og relieffstav over reliaffstav. Maskeantallet forblir 

konstant. 

Økning: 

Samme prinsipp som originalen, men hekle 1 st BÅDE i og rundt i hver st på forrige omgang. Dette 

gir en dobling av maskeantallet. Kan også øke i 2. hver stav osv. 

 

Skall:                                                              Antall m: 

1. omg: 4 lm, sammen i ring med kjm 

2. omg: 10 fm i ringen. Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 3 lm    10 

3. omg: 2 st i hver m, snu med 3 lm. (Heretter hekles det altså fram og tilbake)   20 

4. omg: ”Vaffelhekling” med økning i hver m, snu med 3 lm     40 

5.-8. omg: Vanlig vaffelhekling, snu med 3 lm       40 

Tre tråden gjennom siste maske. Ikke klipp den av. 

 

Bunn: 

1. omg: 4 lm, sammen i ring med kjm 

2. omg: 8 fm i ringen. Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm    8 

3. omg: 2 fm i hver m. Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm    16 

4. omg: 1 fm i hver m. Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm    16 

5. omg: *2 fm i m, 1 fm i m*, gjenta 8 ganger. Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm 24 

6. omg: *2 fm i m, 1 fm i hver av neste 2 m*, gjenta 8 ganger. 

Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm     32 

7. omg: *2 fm i m, 1 fm i hver av neste 3 m*, gjenta 8 ganger 

Sammen med 1 kjm i første maske på omg.       40 

Tre tråden gjennom siste maske. 

 

Hekle skall og bunn sammen med fm i skallets farge gjennom yttermaskene i både skall og bunn 

samtidig. Behold en tråd på ca 15 cm. 

Skallet stappet med vatt, og hodet sys fast slik at halsen dekker litt av åpningen fra snuing i skallet. 

Resten av åpningen sys igjen. 

 

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. 

 

Hode: 

1. omg: 4 lm, sammen i ring med kjm 

2. omg: 8 fm i ringen. Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm    8 

3. omg: *2 fm i m, 1 fm i m*, gjenta 4 ganger. Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm 12 

4. omg: 1 fm i hver m. Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm    12 

5. omg: *2 fm i m, 1 fm i m*, gjenta 6 ganger. Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm 18 

6.-8. omg: 1 fm i hver m. Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm   18 

NB: Sy fast øynene og stapp hodet med vatt før videre hekling, halsen blir trang og vanskelig å jobbe 

gjennom! 

9. omg: *2 m sammen med 1 fm , 1 fm*, gjenta 6 ganger. 

Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm     12 

10. omg: *2 m sammen med 1 fm , 1 fm i hver av neste 2 m*, gjenta 3 ganger.  

Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm     9 

11.-16. omg: 1 fm i hver m. Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm   9 

 

Bein x 4: 

1. omg: 4 lm, sammen i ring med kjm 

2. omg: 10 fm i ringen. Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm    10 

3.-7. omg: 1 fm i hver m. Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm   10 

Fyll beina med vatt og sy fast under bunnen. 

 

Hale: 

1. omg: Hekle opp 6 m i bakkant av bunnen i ring (kjm gjennom bunnen)   6 

2.omg: 1 fm i hver m. Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm    6 

3. omg: 2 m sammen med 1 fm. Sammen med 1 kjm i første maske på omg. 1 lm  3 

4. omg: 3 m sammen med 1 fm, tre tråden gjennom og fest. 

 

Når skillpadda blir redd, trekker den hodet og beina inn i skallet. Tror den at ingen kan se den da? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


