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Suttesnor – Puff Stitch 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr.  2,5m eller 2 

− Bomuldsgarn 8/4 – 3 forskellige farver 

− Silikone adaptor 

− Sutte-clips 

Mål: 21 cm  

Vigtigt: Pga. risiko for kvælning må en suttesnor 

aldrig være længere end 22 cm., inkl. clips og 

adapter.  

 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Stgm: Stangmaske 
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Opskrift – Billedvejledning og maskeforklaring findes nederst i opskriften:  

1. Med fv. A. Lav en løkke omkring clipsen, og hækl 8 fm.  

2. Vend med 2 lm. I 2. m hækles 1 puf maske, ”spring 1 m over og hækl 1 puf maske i næste m”. 

Gentag ”til” i alt 3 gange. Du har nu 4 puf masker.  

3. Vend med 2 lm. ”Hækl 1 puf maske imellem 2 puf masker på forrige række”. Gentag ”til” i alt 3 

gange. Den sidst puf maske hækles imellem sidste puf maske og vendemasken.  

4. Vend med 2 lm. ”Hækl 1 puf maske imellem 2 puf masker på forrige række”. Gentag ”til” i alt 3 

gange. Den sidst puf maske hækles imellem sidste puf maske og vendemasken. 

Skift til fv. B og gentag række 4 i alt 3 gange.  

Skift til fv. C og gentag række 4 i alt 3 gange.  

Skift til fv. A og gentag række 4 i alt 3 gange 

Skift til fv. B og gentag række 4 i alt 3 gange 
Skift til fv. C og gentag række 4 i alt 3 gange.  

Vend arbejdet med 1 lm, og hækl fm rækken ud. (8) 

Gentag så du har i alt 4 rækker med fm. Klip garnet og efterlad en lang snor til montering,  

 

 
Kom enden af suttesnoren igennem sprækken på 
adapteren.  

 
Sy adapteren fast. Klip garnet og hæft ender.  
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Maskeforklaring:  

En puf maske hækles på følgende måde:  

 

 
1.  Slå garnet om nålen, stik ned i masken, slå 

garnet om nålen og træk det med tilbage. Du har 

nu 3 løkker på nålen. 

 
2.  Slå garnet om nålen, stik ned i masken, slå 

garnet om nålen og træk det med tilbage. Du har 

nu 5 løkker på nålen. 

 

 
3.  Slå garnet om nålen, stik ned i masken, slå 

garnet om nålen og træk det med tilbage. Du har 

nu 7 løkker på nålen. 

 

 
4.  Slå garnet om nålen og træk igennem alle 7 

løkker. 
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Vejledning:  

 
1. Med fv. A. Lav en løkke omkring clipsen.  

 

 
2. Hækl 8 fm.  

 
3. Vend med 2 lm.  

 
4. I 2. maske hækles 1 puf maske.  

 

5. Slå garnet om nålen og træk igennem den 

ene løkke for at lukke puf-masken helt. Der 

er nu hæklet 1 puf-maske.  
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5. Sådan.  

 

 
6. Spring 1 m over og hækl 1 puf maske i næste 

m.  
 

 
7. Sådan.  
 

 
8. Spring 1 m over og hækl 1 puf maske i næste 

m.  
 

 
9. Sådan.  

 
10. Spring 1 m over og hækl 1 puf maske i næste 

m.  
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11. Sådan. Du har nu 4 puf masker.  

 

 
12. Vend med 2 lm.  

 
13. Hækl 1 puf maske imellem 2 puf masker på 

forrige række. Nålen her markerer hvor din 
puf maske skal hækles.  
 

 
14. Sådan.  

 
15. Gentag imellem de næste puf masker.  

 
16. Sidste puf maske hækles imellem sidste puf 

maske og vendemasken på forrige række. 
Nålen her markerer hvor din sidste puf 
maske skal hækles.  
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17. Sådan.  

 

 
18. Gentag til du har 3 rækker med puf masker 

med fv. A.  
 

 
19. Gentag rækken med farveskift som beskrevet 

i opskriften.  
 

 
20. Vend med 1 lm, hækl fm rækken ud.  

 
21. Gentag til du har 4 rækker fm. Klip garnet og 

efterlad en lang snor til montering.  
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