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INSTRUKTION Hyggelige puder
Giv boligen et frisk pust med puder i nye friske farver. En fin detalje  
er garnpomponerne i pudernes hjørner. De er nemme at lave med et 
pomponværktøj (se art.nr. 714013). 

Pude med trekanter  
47x31 cm

Du skal bruge: 
Stofstykke 50x70 cm Bugs & dragonflies, 
305272
Stofstykke 50x70 cm New dot green, 
305266
Hvid lynlås, ca. 45 cm,  
982345
 
Sådan gør du: 
Klip to stofstykker ud efter mål på tegning 
1. Klip dem derefter over på skrå.
Læg to trekanter med forskellige mønstre 
sammen ret mod ret så du får to stykker 
som vist på tegning 2. Pres sømmene og gør 
pudebetrækket færdig som beskrevet under 
”Pude med lynlås”.

Pude med lynlås
Du skal bruge:  
Til et pudebetræk på 48x48 cm skal du 
bruge 2 stofstykker på 50x52 cm, og til et 
betræk på 38x38 cm skal du bruge 2 stof-
stykker på 40x42 cm. Vi har brugt Seedpod 
green 305256 og Folklore green 305265.

Til puden på 48x48 cm skal du bruge  
45 cm sort lynlås 982347, og til puden på 
38x38 cm skal du bruge 30 cm.

Pomponer:
Ønskes pomponer på puden så får du  
også brug for Pomponværktøj 714013  
og 40 g grønt Alafosslopi-garn 323084.

Sådan gør du:
Mål din pude og læg 2 cm til den nederste 
kant og læg 1 cm sømmerum til rundt om 
hele puden.
Klip stoffet ud i det mål som du er kommet 
frem til.
Eksempel: Til en pude som måler 48x48 cm 
skal du bruge 2 stykker stof à 50x52 cm.
Læg stofstykkerne ret mod ret og sy en  
3-5 cm lang søm 2 cm fra den nederste  
kant på hver side. Se tegning 1.
Pres sømmene fra hinanden og pres langs 
kanten så du får 2 foldede kanter mod 
hinanden med en åbning i midten. Klip 
lynlåsen et par cm længere end åbningen. 
Sæt den fast med knappenåle på indersi-
den så lynlåsens forside stikker lidt frem i 
åbningen. Sy lynlåsen fast fra indersiden 
som vist på tegning 2 og gør godt fast ved 
enderne. Sørg for at du ikke får syet skyde-
ren fast. Det forhindrer du, ved at flytte den 
efterhånden som du syr.
Lad et stykke af lynlåsen stå åben.  
Fold stoffet sammen ret mod ret og sy  
de tre sider sammen som vist på tegning 3.  
Klip hjørnerne af og vend retsiden ud.
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