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Railway Pude – Kvadratisk 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer 

Baby Snuggle fv. 24 

Monteringspude 42x42 

1 stk. Træknap 60 mm 

Hæklenål 4 og 5 

 

Forbrug 

Ca. 330g (4 nøgler) 

Mål: Ca. 33x36 cm - Mønsteret giver sig ca. 7-10 

cm (Forskellig på hvert led) 
 

 

 

 

 

 

 

Hæklefasthed 

Ca. 15 m x 8 rk = 10 x 10 cm - Mønsteret giver sig.  

Forkortelser 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Km: Kædemaske 

Fm: Fastmaske 

Hstm: Halvstangmaske 

Stgm: Stangmaske 

Frstgm: Forfra relief stangmaske 

Brstgm: Bagfra relief stangmaske 
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Opskrift  

Obs: Fra række 2 vendes med 2 lm som udgør 1 hstm og første m på hver række.  
Sidste m på hver række hækles i den øverste lm i vendemasken.  

Forsiden og de 2 bagsider hækles med nål 5. Når puden skal monteres hækles der med nål 4. 

Ønskes der ingen knap-lukning på bagsiden, kan man hækle 2 “forsider” og lægge dem vrang mod 
vrang og hækle dem sammen som beskrevet under montering længere nede i opskriften.   

 

Forside  

Række 1. Slå 51 lm op. Hækl 1 stgm i 4. lm fra nålen. Hækl stgm i alle lm rækken ud. (49) 

Række 2. Vend med 2 lm. Hækl 1 frstgm omkring de næste 2 m. “Hækl 1 brstgm omkring de næste 3 

m, 1 frstgm omkring de efterfølgende 2 m”. Gentag “til” rækken ud. Hækl 1 hstm i sidste m.  

Række 3. Vend med 2 lm. Hækl 1 brstgm omkring de næste 2 m. “Hækl 1 frstgm omkring de næste 3 
m, 1 brstgm omkring de efterfølgende 2 m”. Gentag “til” rækken ud. Hækl 1 hstm i sidste m.  

Gentag skiftevis fremgangsmåden som række 2 og 3 til du har i alt 29 rækker. Klip garnet og 
hæft ender. 

 

 
Forside 

 
Vrangside 
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Mønster vejledning  

Guiden er lavet med færre masker, men fremgangsmåden er den samme. 

Række 1 
 

 
1. Slå 51 lm op.  

 
2. Hækl 1 stgm i 4. lm fra nålen.  

 
3. Sådan.  

 
4. Hækl stgm i alle lm rækken ud. (49) 
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Række 2 

 
5. Vend med 2 lm.  

 
6. Hækl 1 frstgm omkring næste m. 

En frstgm er en relief stangmaske som hækles 

forfra omkring stgm-stolpen på forrige række. 

Nålen her viser den stolpe din frstgm skal hækles 

omkring.   

 
7. Sådan. Der er nu hæklet 1 frstgm. 

 
8. Hækl 1 frstgm omkring næste m.  
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9. Hækl 1 brstgm omkring næste m.  

En brstgm er en relief stangmaske som hækles 
bagfra omkring stgm-stolpen på forrige række.  

 
10. Sådan. Der er nu hæklet 1 brstgm.  

 
11. Hækl 1 brstgm omkring de næste 2 m, så der 
er 3 brstgm.  

 
12. Hækl 1 frstgm omkring de næste 2 m.  

 
13. “Hækl 1 brstgm omkring de næste 3 m, 1 

frstgm omkring de efterfølgende 2 m”.  

 
14. Gentag “til” rækken ud. 
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15.  Hækl 1 hstm i sidste m.  

 
16. Sådan.  

 

 

 

Række 3 

 

 
17. Vend med 2 lm.  

 
18. Hækl 1 brstgm omkring de næste 2 m.  

 
19. “Hækl 1 frstgm omkring de næste 3 m.  
 

 
20. Hækl 1 brstgm omkring de efterfølgende 2 m”.  
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21. “Hækl 1 frstgm omkring de næste 3 m, 1 

brstgm omkring de efterfølgende 2 m”.  

 
22. Gentag “til” rækken ud.  

 
23. Hækl 1 hstm i sidste m.  

 
24. Sådan.  

Række 4 og frem

 
25. Gentag skiftevis fremgangsmåden som række 

2 og 3 som beskrevet i opskriften.  
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Bagside A 

Række 1. Slå 51 lm op. Hækl 1 stgm i 4. lm fra nålen. Hækl stgm i alle lm rækken ud. (49) 

Række 2. Vend med 2 lm. Hækl 1 frstgm omkring de næste 2 m. “Hækl 1 brstgm omkring de næste 3 
m, 1 frstgm omkring de efterfølgende 2 m”. Gentag “til” rækken ud. Hækl 1 hstm i sidste m.  

Række 3. Vend med 2 lm. Hækl 1 brstgm omkring de næste 2 m. “Hækl 1 frstgm omkring de næste 3 
m, 1 brstgm omkring de efterfølgende 2 m”. Gentag “til” rækken ud. Hækl 1 hstm i sidste m.  

Gentag skiftevis fremgangsmåden som række 2 og 3 til du har i alt 17 rækker. Klip garnet og 

hæft ender. 

 

 

Bagside B 

Række 1. Slå 51 lm op. Hækl 1 stgm i 4. lm fra nålen. Hækl stgm i alle lm rækken ud. (49) 

Række 2. Vend med 2 lm. Hækl 1 frstgm omkring de næste 2 m. “Hækl 1 brstgm omkring de næste 3 

m, 1 frstgm omkring de efterfølgende 2 m”. Gentag “til” rækken ud. Hækl 1 hstm i sidste m.  

Række 3. Vend med 2 lm. Hækl 1 brstgm omkring de næste 2 m. “Hækl 1 frstgm omkring de næste 3 

m, 1 brstgm omkring de efterfølgende 2 m”. Gentag “til” rækken ud. Hækl 1 hstm i sidste m.  

Gentag skiftevis fremgangsmåden som række 2 og 3 til du har i alt 15 rækker. Nu hækles der 

videre så der dannes et knaphul.  

Række 16 
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1. Vend med 2 lm. “Hækl 1 frstgm omkring de 

næste 2 m. Hækl 1 brstgm omkring de næste 3 m”. 
Gentag “til” i alt 4 gange. 

 
2. Hækl 1 frstgm omkring næste m.  

 
3. Lav 5 lm.  

 
4. Spring 5 m over. Hækl 1 frstgm omkring næste 
m.  

 
6. Sådan.  

 
7. “Hækl 1 brstgm omkring de næste 3 m, 1 frstgm 

omkring de efterfølgende 2 m”. Gentag “til” i alt 4 

gange. Hækl 1 hstm i sidste m.  
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Række 17 

 
8. Vend med 2 lm.  “Hækl 1 brstgm omkring de 

næste 2 m. Hækl 1 frstgm omkring de næste 3 m”. 

Gentag “til” i alt 4 gange.  

 
9. Hækl 1 brstgm omkring næste m.  

 
10. Hækl 1 stgm i de næste 5 lm.  

 
11. Hækl 1 brstgm omkring den næste m.  

 
12. “Hækl 1 frstgm omkring de næste 3 m, 1 

brstgm omkring de efterfølgende 2 m”. Gentag “til” 
i alt 4 gange. Hækl 1 hstm i sidste m.  
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Række 18. Vend med 2 lm. Hækl 1 frstgm omkring de næste 2 m. “Hækl 1 brstgm omkring de næste 3 

m, 1 frstgm omkring de efterfølgende 2 m”. Gentag “til” rækken ud. Hækl 1 hstm i sidste m.   Klip 

garnet og hæft ender.  

  

 

Montering 

 
1. Læg forside med vrangsiden opad.  

 
2. Læg bagside A med forsiden opad, som på 

billedet her.  
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3. Læg bagside B med forsiden opad, som på 
billedet her så den overlapper forside A. 

 
4. Sæt dem evt. sammen med maskemarkører.  

 
5. Vend det hele om så du har forsiden af selve 
uden mod dig.  

 
6. Indsæt garnet og hækl stykkerne sammen 
med fm med nål 4.  

 
7. I hjørnerne hækles 2 fm. 

  

 
8. Hækl fm hele vejen rundt, og afslut med 1 km.  
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9. Klip garnet og hæft ender.  

 
10. Vend puden om.  

 
11. Sy knappen fast på bagside A, så det passer 

med knaphullet på bagside B. 

 
12. Sådan. Kom monteringspuden i, og din pude 

er nu klar til brug. 
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