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BESKRIVELSE
Denne pude passer rigtig flot til CandyFloss Plaiden. 
I opskriften er der hæklet to pudestykker, som hækles 
sammen: ét stribet og ét ensfarvet pudestykke.

Mønster er deleligt med 6 +1. 

Striber
Fv. A - lys grå 
Fv. B - hvid  
Fv. C - sort  
Fv. D - støvet grøn  
Fv. B - hvid   
Fv. A - lys grå
Fv. D - støvet grøn  
Fv. C - sort
  
Den ovenstående rækkefølge gentages. Det er ikke 
nødvendigt at klippe tråden over ved hvert farveskift. Den 
trækkes blot op langs arbejdet, så den er klar, når den skal 
bruges igen.

FORKORTELSER
km: kædemaske
lm:  luftmaske
fm: fastmaske
stgm:  stangmaske
rk:  række
fv: farve

Tips til farveskift
Når du hækler den sidste m inden farveskiftet, brug den 
nye farve, når du trækker igennem allersidste m i stgm.

OPSKRIFT
Slå 49 lm løst op med fv. A.

1. rk.
Fortsæt med fv. A., hvor du hækler 5 stgm i 4. lm fra nålen,
*spring 2 lm over, 1 fm i næste lm, spring 2 lm over, 5 stgm i 
næste lm*. Gentag fra * til *, afslut med 1 fm i sidste lm og 
skift samtidig til fv. B. Vend.

2. rk. 
3 lm, 2 stgm i fm, *spring 2 stgm over, 1 fm i næste stgm 
(=den midterste af de 5 stgm), spring 2 stgm over, 5 stgm 
i næste fm*. Gentag fra * til *, slut med 3 stgm i første lm 
og skift samtidig til fv. C. Vend.

3. rk.
1 lm, spring over de 3 stgm, *5 stgm i fm, 1 fm i den 
midterste af de 5 stgm*. Gentag fra * til *, slut med 1 fm i 
den 3. lm og skift samtidig til fv. D. Vend.

Nu gentages rk. 2 og 3, og husk stribemønster ved løbende 
at skifte farve. Fortsæt, indtil arbejdet måler 38 cm (= 4 
gentagelser af stribemønstret). 

Pudestykket måler ca. 36 x 38 cm før vask.

Hækl et pudestykke magen til i ensfarvet grå.

Skyl pudestykkerne op og stræk dem lidt i bredden, så de 
måler 38 x 38 cm. Lad dem liggetørre.

Hækl en rk fm rundt om hvert pudestykke, så alle tråde 
bliver lukket inde. Løse ender hæftes. Det er uden 
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betydning, hvor mange masker du har. Det vigtigste er, 
at maskerne ligger pænt jævnt, uden at kanten bølger 
eller trækkes sammen. Hjørnerne bliver pænest med 3 fm 
i hjørnemaskerne. Slut med en km i 1. fm for at afslutte 
omgangen.

Montering
Læg de 2 pudestykker sammen vrang mod vrang og hækl 
dem sammen med en række krebsemasker. Start ca. 5 cm 
inde i bunden af puden, derefter den ene side, derefter 
toppen, derefter den anden side og igen 5 cm ind i den 
anden side af bunden. Du har nu en 30 cm lang åbning i 
bunden til monteringspuden. 

Sy 4 knapper i bunden . Montér med puden og knap 
betrækket (til knaphuller bruges de huller, som er i 
mønsteret).


