
PYNTESKJERF
Et lettstrikket skjerf til selskap og fest 



Pynteskjerf

Et superenkelt skjerf å strikke. Det er ganske kort i lengden for ikke å være i veien for leken og 
knappen syr skjerfdelene sammen så det ikke faller av underveis.– for leke skal man selv om det er 

finstas og fest! 

Størrelser:
1 år (2-3 år) 4-5 år

Pinner: 
4 mm lang rundpinne

Heklekrok i ca samme strl.

Strikkefasthet: 
17 m / 10 cm rillestrikk

Garn: Dale Pure Eco Wool
(112m/50g, 70 % økologisk ull og 30 % alpakka)

1 (1) 2 nøster

Brun Modell: Pure Eco Wool 1207 Brun Melert
Lilla Modell: Sterk 832 Rødlilla

Knapper og tilbehør:
1 stor knapp

Varier pynteskjerfet ved å sy det sammen på forskjellige måter, bytte knapper, frynser og struktur. 
Strikkefastheten er ikke avgjørende på prosjektet, men vil påvirke lengden på skjerfet.



Legg opp 110 (120) 140 m løst på p 4. 
Strikk rillestrikk frem og tilbake til arbeidet måler ca 8 (10) 12 
cm bredde, eller så bredt som du ønsker. Fell av løst. 
For en pen kant sette første maske på hver pinne løst over. 
 
Frynser til skjerf:
Du trenger mange små biter av garn som måler ca 14 cm i lengde. 
Surr gjerne garnet rundt en stor fyrstikkeske, smartphone eller 
liknende, og klipp over den ene enden for å få mange like lange 
frynser. Ta to og to tråder og brett på midten. Med en heklekrok 
trekker du løkken som brettesiden av trådene danner gjennom 
kortsiden av skjerfet. Trekk så trådendene gjennom løkkedelen og 
stram til. 

Feste knappen: 
ca 10 cm opp fra hver ende, brett bredsiden av skjerfet så det 
danner to-tre bølger, med kantene nedover. Sy et sting igjennom. 
Legg så de brettede delene sammen og sy fast en stor knapp 
igjennom begge. 

Hvis du ønsker å bruke skjerfet mer til hverdagsbruk kan du 
sy høyere opp så skjerfet blir helt tett opptil halsen. Bruk da en 
trykknapp for å feste delene sammen.

Pynteskjerf

r = rett
m = maske
p = pinne
ggr = ganger
omg = omgang



Tusen takk for din interesse i Strikkezilla Designs oppskrifter!
Selvom oppskriften er gratis ligger rettighetene til den fortsatt hos meg.

Jeg blir derfor kjempeglad om du ikke deler selve oppskriften videre, men link 
gjerne til hvor den ligger! 

Tusen takk for din forståelse og støtte til uavhengige designere!

Pynteskjerf


