
Hakket blå pude 
Materialer: Anna og Claras sokkegarn. Indhold: 50% akryl 50% uld. Løbelængde: 50 g = 90 m. 
Monteringspude 33 x 52 cm. Stof til bagside 33 x 52 cm.  

Mål: 33 x 52 cm = 51 m x 65 r 

Garnforbrug: Et nøgle af farverne melange grey, melange blue og off white 

Nål: 7  

Hakkefasthed: 15 m og 13 r = 10 x 10 cm 

Bemærk: Alle afmaskningsrækker: slå om, træk gennem en m, *slå om, træk gennem to m*. Gentag 
fra *-* rækken ud.  

Opskrift 

1.rk.: Slå 51 m op i grå. Begynd i 2. m fra nålen og saml en m op i alle m. Afmask i grå  
2.rk.: Opsaml i grå. Afmask i grå 
Gentag 2.rk til i alt 17 rækker grå 
18.rk.: Opsaml i grå. Afmask i hvid 
19.rk.: Opsaml i hvid. Afmask i grå  
Gentag 18.-19.rk til i alt 7 rækker grå/hvid 
24.rk.: Opsaml i hvid. Afmask i hvid 
Gentag 24.rk til i alt 10 rækker hvid 
33.rk.: Opsaml i hvid. Afmask i blå 
34.rk.: Opsaml i blå. Afmask i hvid  
Gentag 33.-34.rk til i alt 9 rækker hvid/blå 
41.rk.: Opsaml i blå. Afmask i blå 
Gentag 41.rk til i alt 22 rækker blå. Luk af i blå, bryd garnet og hæft ender.  
 
Montering: Vask og block evt. forsiden i form. Klip et stykke stof på 33x52 cm. Sy forside og 
bagside sammen ret mod ret. Lad en 20 cm åbning stå i bunden. Vend betrækket. Fyld puden i 
og sy hullet sammen med skjulte madrassting. 
 
Tips: Hvis du ønsker en større eller mindre pude, skal du lægge 15 masker og 13 rækker til eller 
fra pr. 10 cm. Her er puden hakket med forskellige bredde striber, men hvis du ønsker lige 
bredde striber skal de være 12 rk grå, 9 rk grå/hvid, 9 rk hvid, 9 rk hvid/blå og 12 rk blå.  
  
 
Design: Pernille Schirmer Norup // PESCNO 
 



Hakket grøn pude 
Materialer: Anna og Claras sokkegarn. Indhold: 50% akryl 50% uld. Løbelængde: 50 g = 90 m. 
Monteringspude 33 x 52 cm. Stof til bagside 33 x 52 cm.  

Mål: 45 x 45 cm = 71 m x 56 r 

Garnforbrug: Et nøgle af farverne melange grey, melange green og off white 

Nål: 7  

Hakkefasthed: 15 m og 13 r = 10 x 10 cm 

Bemærk: Alle afmaskningsrækker: slå om, træk gennem en m, *slå om, træk gennem to m*. Gentag 
fra *-* rækken ud.  

Opskrift 

1.rk.: Slå 71 m op i grå. Begynd i 2. m fra nålen og saml en m op i alle m. Afmask i grå  
2.rk.: Opsaml i grå. Afmask i grå 
Gentag 2.rk til i alt 11 rækker grå 
12.rk.: Opsaml i grå. Afmask i hvid 
13.rk.: Opsaml i hvid. Afmask i grå  
Gentag 12.-13.rk til i alt 9 rækker grå/hvid 
20.rk.: Opsaml i hvid. Afmask i hvid 
Gentag 20.rk til i alt 8 rækker hvid 
27.rk.: Opsaml i hvid. Afmask i grøn 
28.rk.: Opsaml i grøn. Afmask i hvid  
Gentag 27.-28.rk til i alt 11 rækker hvid/grøn 
37.rk.: Opsaml i grøn. Afmask i grøn 
Gentag 37.rk til i alt 17 rækker grøn. Luk af i grøn, bryd garnet og hæft ender.  
 
Montering: Vask og block evt. forsiden i form. Klip et stykke stof på 33x52 cm. Sy forside og 
bagside sammen ret mod ret. Lad en 20 cm åbning stå i bunden. Vend betrækket. Fyld puden i 
og sy hullet sammen med skjulte madrassting. 
 
Tips: Hvis du ønsker en større eller mindre pude, skal du lægge 15 masker og 13 rækker til eller 
fra pr. 10 cm. Her er puden hakket med forskellige bredde striber, men hvis du ønsker lige 
bredde striber skal de være 13 rk grå, 10 rk grå/hvid, 10 rk hvid, 10 rk hvid/grøn og 13 rk grøn  
 
Design: Pernille Schirmer Norup // PESCNO 
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