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TIPS & RÅD

* For at undgå spørgsmål: Begynd med at læse hele opskriften igennem inden du påbegynder dit arbejde.
Til dette mønstrer bruges kun et begrænset antal grundmasker: luftmasker og fast masker.
Hoooked Zpagettis vigtigste egenskap er at garnets tykkelse og struktur varierer. Derfor er det vigtigt at man ved hvert
mønster kontrollerer objektets størrelse og form. Antallet af masker pr. omg er derfor ikke et fast antal, man fastsætter
antallet i forhold til den ønskede størrelse af slutresultatet. Hold målebåndet i højeste sted.

PUDEVÅR

Trin 1: Hækl en retangulær lap.
Begynd med at lave en løbeknude. Lav så cirka 28 luftmasker i alt så du får en længde på 40 cm. Denne maske kaldes
også for kædemaske. Det her bliver pudens underside. Når du har lavet kædelænken, laver du første fastmaske. Fortsæt
med det i hver maske til du er kommet frem til den første luftmaske. Dette er slutningen på omg. Lav nu en vendemaske
og vend hele arbejdet. Fortsæt med at lave fastmasker.
OBS! For at få samme relief effekt som på billedet, laver du hele tiden fastmasken i bagerste maskebue (V) istedet for
gennem hele maskebuen. Hvis du gør dette konsekvent, kommer reliefet automatisk.
Forsæt hæklingen på den måde til firkanten har cirka 15 tvær relieffer og er ca 30 cm høj. Hold målebåndet i højeste
punkt, på grund af forskellen i tykkelsen på zpagettien og forskellen i hækleteknik (du hækler evt. løsere eller fastere)
gør at man skal hækle flere eller færre omg for at opnå ønskede størrelse.
Hækl yderligere en firkant i eksakt samme størrelse.
Trin 2: fyld pudden.
Hækl rundt om begge firkanter og saml dem med maskerne. Her kan du vælge mellem en halv fastmaske, men du kan
også kaste om begge firkanter med en stoppenål (anvend en XL stoppenål). Sæt puden i når du er kommet frem til sidste
omg. Hæft tråden og eventuelt løse tråde på indersiden. Hæft eventuelt med en maske (anvend nål og tråd).
Tips! Anvend en vaskbar pudde, for så kan du nemlig vaske puden i sin helhed. Vaskes sammen med lignende farver og
lad det ligge tøre.
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