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Linnia Pude
Design: Schachenmayr Designteam
Sværhedsgrad: Nem
Mål: ca. 50 x 50 cm
Materialer:
Schachenmayr Luxury Velvet,
100 g pr. ngl
Løbelængde 100 g = 75 m
5 ngl i fv 00050 (navy)
Kontroller banderolerne og sørg for at
arbejde med samme partinr. i den enkelte
farve.
Garnforbruget kan variere fra person til
person.
Hæklenål 6 mm
Uldnål til at hæfte ender
1 monteringspude - 50x50 cm
Grundteknikker
Luftmasker (lm), fastmasker (fm),
stangmasker (stgm), dybe stgm (stgm
hæklet i m på forrige rk)
Grundmønster:
Hækl en lm-kæde deleligt med 2 + 1
lm ekstra: Hækl ifølge diagram på en
lm-kæde frem og tilbage. Tallene ved
højre kant er rk-numre fra retsiden,
tallene ved venstre kant rk-numre fra
vrangsiden. Erstat 1. stgm i 1. rk med 3
lm, 1. stgm i hver følgende rk med 2 lm.
Ved slutningen af rk hækles sidste stgm
mellem erstatnings-lm og 1. stgm af rk før.
I bredden, begynd med m før
mønsterrapporten, gentag
mønsterrapporten og slut med m efter
mønsterrapporten. I højden, hækl 1.-6. rk
i alt 1 gang og gentag derefter 5. og 6. rk.
Sidste rk i diagram er afslutnings-rk.
Bemærk: I opskriften betegnes alle lm,
fm, stgm og dybe stgm som m.

OPSKRIFT
Bemærk: Forsiden og bagsiden af
pudebetrækket hækles i et stykke.
Begyndelsen er midt bag på bagsiden.
Hækl 45 lm plus 3 lm til 1. stgm af 1. rk
og hækl i grundmønster = 45 m. Efter 99
cm = 69 rk fra opslagskanten, hækl en
afslutnings-rk. De midterste 50 cm er til
forsiden, og de første 25 cm og sidste 25
cm til bagsiden. Markér overgang fra forog bagsiden i begge sider med en tråd
i kontrastfarve. Hækl derefter på begge
langsider 1 rk fm, idet der hækles 1 fm
omkring hver kant-stgm. På den måde
har langsiderne en god fast kant til at sy
dem sammen.

Montering
Læg de smalle sider (= lm-opslagskant
og sidste rk) mod hinanden, idet
retsiden ligger yderst. Sy de smalle
sider sammen med kastesting og lad de
midterste 30 cm stå åben for at indsætte
monteringspuden. Vend vrangsiden
udad og sy sidesømme, idet der sys kun
i de inderste m-led. Vend retsiden udad
igen og sæt monteringspuden i. Sy de
midterste 30 cm sammen med kastesting.

Hæklefasthed:
I grundmønster med nål 6 mm: 9 m og
7 rk = 10 cm x 10 cm

= 1 lm
= 1 fm
= 1 stgm

Passer hæklefastheden ikke, så prøv med
tykkere eller tyndere hæklenål.

= 1 dybe stgm (= tag 1 omslag på nålen, hækl

Forkortelser:
m = maske, fm = fastmaske, lm =
luftmaske, stgm = stangmaske, r = ret,
vr = vrang, rk = række
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omkring lm af sidste rk i stgm i forrige rk,
træk tråden igennem og hækl stgm færdig
som sædvanligt)
= afslutnings-rk
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