In Bloom CAL # 8, sidste omgange og montering
(Oversat til dansk af Bymami.dk · Instagram: @bymamidk)
I del 8 anvender du en hæklenål str. 3.0 mm. Efter hver omgangsangivelse, står nummeret
(1-7) for den farve du skal anvende, se farvenøglen. Du kommer til at gentage omgange fra
del 2 og del 6, så sørg for at have de to dele ved hånden.

Tilpas pudebetrækkets størrelse
Alle inderpuder er forskellige, selvom de er angivet med samme størrelse (45 x 45 cm). Du
kan justere størrelsen på pudebetrækket ved at gentage eller udelade omgangene 61 - 62.
Tænk på at betrækket skal sidde stramt og derfor være en smule mindre end puden, så
betrækket ikke bliver løst.
Omg 57 (2)
Gentag omg 18. Bryd garnet!
[62 lm-buer/side og 1 fm + 2 lm + 1 fm/hjørne]
Omg 58 (1)
Gentag omg 18. Bryd garnet!
[63 lm-buer/side og 1 fm + 2 lm + 1 fm/hjørne]
Omg 59 (4)
Gentag omg 18. Bryd garnet!
[64 lm-buer/side og 1 fm + 2 lm + 1 fm/hjørne]
Omg 60 (4)
Gentag omg 47.
[133 stgm/side og 2 lm/hjørne]

Spring omgangene 61-62 over hvis dit pudebetræk er tilstrækkeligt stort.

Omg 61 (4)
Gentag omg 15.
[135 fm/side og 2 lm/hjørne]
Omg 62 (4)
Gentag omg 16. Bryd garnet og hæft alle ender.
[139 stgm/side og 2 lm/hjørne]
Gentag omgangene 61-62 hvis betrækket skal være større

Montering
Placér en maskemarkør i midterste stgm på hver af de fire
sider.
Du skal nu folde betrækket som en kuvert omkring
inderpuden, se billederne nedenfor. Markørerne er nu
placeret i pudens hjørner.

Nedenfor beskrives hvordan du kan lukke puden med en sidste hæklet omgang. Det kræver
lidt snilde og hvis det bliver for svært fungerer det lige så godt at lukke puden med en
stoppenål og garn (farve 4).
Omg 63 (4)
Begynd med en km i en af de markerede masker. 1 fm i hver stgm frem til næste 2lm-bue. 1
fm + 2 lm + 1 fm i 2lm-buen. 1 fm i hver stgm frem til stgm lige før den næste markør. Km i
stgm med markøren.

De to sider hækles nu sammen med fm der hæftes i de fm du har hæklet inden markøren.
Stik nålen igennem næste stgm, slå om og træk igennem, fra retsiden stik nålen igennem
den sidste fm inden markøren (på modsatte side), slå om og træk garnet igennem masken
og begge løkkerne på nålen. Se billederne nednfor. Fortsæt frem til næste 2lm-bue.
Video 1 og video 2 viser hvordan du skal hækle når du er kommet frem til markøren.

(1 fm i 2lm-buen som hækles sammen med sidste fm på modsatte side. 1 km i modsatte
2lm-bues 1. lm. 1 lm, 1 fm i 2lm-buen. 1 fm i hver stgm frem til stgm lige før næste markør. 1
km i den markerede stgm. Hækl nu som før fm sammen med fm før markøren på modsatte
side frem til næste 2lm-bue) 2 gange.

Når pudebetrækket ligner en åben kuvert, indsættes inderpuden inden du fortsætter. Det
kan være til hjælp at holde kanterne sammen med en markør eller sikkerhedsnål mens du
hækler den sidste del.

1 fm i 2lm-buen som hækles sammen med sidste fm på modsatte side. 1 km i modsatte 2lmbues 1. lm. 1 km i den frie lm i 2lm-buen længst mod venstre ( se billede nedenfor). 1 fm i
2lm-buen som hækles sammen med fm overfor på modsatte side. Fortsæt med at hækle fm
i hver stgm der hækles sammen med fm på modsatte side frem til den km du begyndte med.
Afslut med en km i denne km.

Færdig! Nyd din fantastiske pude!

