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Side 2

BESKRIVELSE
Denne pude passer rigtig flot til CandyFloss Plaiden. 
I opskriften er der hæklet to pudestykker, som til sidst 
hækles sammen.

Mønster er deleligt med 6 +1. 

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

OPSKRIFT
Slå 49 lm løst op.

1. rk.
Hækl 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. 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. 
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. Vend.
Gentag rk. 2 og 3 og fortsæt, indtil arb måler 38 cm. 

Pudestykket måler ca. 36 x 38 cm før vask.
Hækl et pudestykke magen til.
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 
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).
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Str. Onesize

Mål, cm: 40 * 40 cm

Forbrug (fv. 13), ngl.: 3

Hæklenål: nr. 7

Tilbehør: 4 knapper

Kvalitet: Bumbo Hope

Hæklefasthed: 12 stgm = 10 cm


