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PUDE I RUDESTRIK
OG HÆKLET PUDE MED
MORMOR RUDER AF
KARAMELL GARN

Best. Nr. 23053-101-12

FALKGARN

Garn: Karamell 80 % akryl, 20 % uld, 1 ngl = 200 g, 350 m

Materialer:
Pude i rudestrik: 1 ngl (puden vejer 190 g) fv: Blåbär, Vanilj
Hæklet pude:
2 ngl (puden vejer 250 g) fv: Persika, Mint

Rundpinde: 4,5 mm, 60 cm
Hæklenål: 3,5 og 4,5 mm

Tilbehør: 7 knapper ca. 20 mm (til den strikket pude), 3 knapper ca. 55 mm (til den hæklet pude)
Inder pude 40 x 40 cm (til begge puder)

BESKRIVELSE:

RUDESTRIKKET PUDE:

STRIKKE/HÆKLE FASTHED:

20 m rudemønster pind 4,5 = 10 cm.
1 mormorrude = 10 x 10 cm med hæklenål 4,5 =
10 x 10 cm. Husk at strikke/hækle fastheden må
holdes, hvis resultatet skal blive vellykket.
Strikker/hækler du for fast byt til grovere pinde/
hæklenål. Strikker/hækler du for løst byt til tyndere
pinde/hæklenål. Hvis strikke/hækle fastheden ikke
stemmer overens, kan arbejdet få forkerte mål, og
det angivne garnforbrug kan ændres.

HÆKLE BESKRIVELSER:

Luftmaske (lm) = lav en løkke (trense), X slå om
nålen, træk garnet gennem løkken X. Gentag
X X til ønsket antal lm.
Fast maske (fm) = stik nålen ned i næste m, træk
garnet gennem m, slå om nålen, træk garnet gennem
begge m på nålen.
Kædemaske (km) = stik nålen ned i næste m, træk
garnet gennem m og direkte gennem m på nålen.
Stangmaske (st) = slå om nålen, stik nålen ned i
næste m og træk gennem m, (slå om nålen, træk
garnet gennem 2 m) 2 gange.

TIPS:

Dette garn er flerfarvet. Den hæklet pude, kan man
vælge at hækle ruderne ensfarvet og man må hækle
frem til den ønskede farve, eller bare hækle og lade
farverne komme når de kommer.

RUDE MØNSTER

Gentagelse X X
Omg 1 – omg 6: X 4 r, 4 vr X
Omg 7 – omg 12: X 4 vr, 4 r X

MORMOR RUDER:

Slå 5 lm op, afslut dem til en ring med 1 km.
Omgangen begynder med 3 lm(= 1 st) og slutter
med 1 km i den 3. lm.
Omg 1: hækle 152 fm rundt om hele åbningen og
slut med 1 km i første fm.
Omg 2: km til hjørnet, km om hjørnet X 3 st, 2 lm,
3 st om hjørnet, 2 lm X gentag disse X X yderligere
3 gange.
Omg 3: km til hjørnet, km om hjørnet X 3 st, 2 lm,
3 st i lm buen, 2 lm X gentag disse X X yderligere
3 gange.
Omg 4: km frem til hjørnet, km om hjørnet X 3 fm
om lm buen i hjørnet, 3 fm i st, 2 fm om lm buen,
3 fm i st, 2 fm lm buen, 3 fm i st X gentag disse X X
omg rundt yderligere 3 gange.

Slå 152 m op på 4,5 rundpinde og strik rundt
om mønstret i henhold til følgende forklaring.
Når arbejdet måler ca. 40 cm, (sidste omg skal
være omg 6 eller 12). Luk af.

MONTERING:

Hækl puden sammen med fm jævnt fordelt eller
sy puden sammen i kanten. Knapkant hækles
med hæklenål 3,5.
Omg 1: hækle 152 fm rundt om hele åbningen
og slut med 1 km i første fm.
Omg 2: hækle nu kun halvvejs gennem arbejdet
frem og tilbage (76 fm)
Omg 3: 10 fm, X 2 lm, spring over 2 m, 7 fm
X gentag X X slut med 2 lm, spring over 2 m,
10 fm.
Omg 4: 76 fm, luk af og hæft trådene. Sy 7
knapper på.

HÆKLET PUDE:

Forside: Der skal hækles 16 mormorruder,
4 ruder hækles sammen både i bredden og i
længden. Læg ruderne vrang mod vrang og
hækle dem sammen med fm jævnt fordelt.
Første bagside (den hvor knapperne sys i):
Slå 54 lm op med hæklenål 4,5, spring 1 lm over
nærmest nålen og hækle 53 fm. Næste omg: 3
lm = første st. Gentag dette til arbejdet måler ca.
23 cm. Afslut med at hækle 1 omg fm. Luk af.
Anden bagside (hvor der laves knaphul):
Slå op som på første bagside og hækle til
arbejdet måler 17 cm, og nu skal der hækles
knaphuller: 3 lm = første st, spring 1 m over, 8
st, X hækle 5 lm, spring 4 st over, hækle 12 st
X gentag X X 1 gang til og slut med at hækle
5 lm, spring over 4 st, hækle 7 st. Fortsæt med
at hækle st (hækle 4 st om lm buen) til arbejdet
måler 21 cm. Afslut med at hækle 1 omg fm.
Luk af.

MONTERING:

Læg mormorruder med vrangsiden opad.
Læg den ene side ovenpå med retsiden opad,
læg den anden bagside ovenpå med retsiden
opad. Begynd i siden hvor der er 3 lag og hækle
fm igennem alle lag jævnt fordelt rundt om hele
puden, hækl 3 fm i hvert hjørne, og sørg for at
det hverken strammer eller er for løst. Luk af.
Sy alle ender. Sy 3 knapper i.
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