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Tunesisk pude i netmønster 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Hakkenål nr. 10 (hækler du normalt 

stramt kan du med fordel bruge nål 

12)  

 Hæklenål nr. 9  

 Hobbii Ribbon 

 Monteringspude 42x42cm. 

 

Køb garn og tilbehør her:  

http://shop.hobbii.dk/tunesisk-pude  

 

Mål: Ca. 40 x 40 cm 

Målene skal overholdes, ellers skift til en 

tyndere eller tykkere nål. 

Forbrug: Ca. 500g Ribbon pr. stk. 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Rk: Række 

Sm: Sammen 

Fm: Fastmaske 

Km: Kædemaske 

 

 

Ændre størrelsen: 

Ønsker du din pude i andre mål, kan 

mønsteret ændre ved at slå flere eller 

færre luftmasker op. Der skal være et 

lige maskeantal. 

http://www.tantetråd.dk/
http://shop.hobbii.dk/tunesisk-pude
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Opskrift:  

-Billede vejledning findes nederst i opskriften, samt en video tutorial her 

https://youtu.be/HqnlTNFtll4  

Slå 42 lm op og hækl således:  

1. grund-rk: Vend lm-ræken med ”bagsiden” frem og hækl i den øverste lænke. Spring den 1. lm over 
og hent garnet i de følgende lm. Der bliver en fin lænkekant på retten. Vend ikke. (Der vil være 42 m på 

nålen) 
  

2. grund-rk: Slå om og træk nålen gennem 1 løkke på nålen. ”Slå om og træk nålen gennem 2 løkker på nålen”. 

Gentag ”til” indtil der er 1 løkke på nålen. Vend ikke. 

 

Fortsæt i mønster: 
-Billede vejledning findes nederst i opskriften. 

 

NB. Omslaget i til dette mønster er anderledes end hvad man normalt vil gøre. Det er vigtigt at man 
slår om som beskrevet i vejledningen.  

 

1. hen-rk: Hækl 2 ret sm, ”Slå om, hækl 2 ret sm”. Gentag ”til” til der er 1 m tilbage. Slå om og hækl 1 
kantmaske. Vend ikke. (Der vil være 42 masker på din nål på hver hen-rk.) 
1. tilbage-rk: Som 2. grund-rk. Vend ikke. 
2. hen-rk: Hækl 1 ret, hækl 2 sm, ”Slå om, hækl 2 ret sm”. Gentag ”til” til der er 2 m tilbage. Hækl 1 ret, 
slå om, og hækl 1 kantmaske. Vend ikke. 

2. tilbage-rk: Som 1. tilbage-rk. Vend ikke. 
Gentag 1. og 2. hen- og tilbage rk til arb måler 40 cm. Slut med en tilbage-rk. 
Aflukning: Hækl 1 rk km i hver ribbe. Bryd garnet ud træk garnenden igennem masken. Hæft enden. 
Hækl et stykke magen til. 
 
Arbejdet vil måle ca. 40x40 cm 
Grundrækker i tunesisk hækling. 
 
1. grundrække: 
 

 

 
1. Slå en række luftmasker op. Der skal være et 

lige maskeantal.  

 
2. Vend din lm-række så du har bagsiden opad.  

http://www.tantetråd.dk/
https://youtu.be/HqnlTNFtll4
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3. Der hækles nu i den øverste lænke, som nålen 

her markerer.  
 

 
4. Hent garnet.  

 
5. Sådan gentages i alle lænkerne rækken ud.  

 
6. Der er nu det samme antal masker på nålen, 

som det antal lm du startede med at slå op.  
 

2.  grundrække: 
 

 

 
1. Slå om og træk nålen gennem 1 løkke på 

nålen.  
 

 
2. Slå om og træk nålen gennem 2 løkker på 

nålen. 

http://www.tantetråd.dk/
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3. Fortsæt til der er 1 løkke tilbage.   
 

 

 

Vejledning – Kantmaske 
 

 

1. Kantmasken hækles kantribbens forreste og 
bageste maskeled. 

 

 

2. Fra siden vil du kunne se de to maskeled som 
her er markereret.  

 

3. Nålen her markerer hvor din hæklenål skal 
ind.  

 

4. Stik nålen igennem de 2 lænker.  

http://www.tantetråd.dk/
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5. Slå garnet om nålen og træk med tilbage.  

 

6. Der bliver en fin lænkekant i siden.  

 
Vejledning - 1. hen & tilbage række i mønster  

 
1. Nu skal der hækles under de 2 lodrette ribber 

som nålen her markerer.   
 

 
2. Stik nålen under 2 lodrette ribber 
 

 
3. Slå om, og træk garnet med tilbage.  
 

 
4. Slå nu garnet forfra over nålen 

http://www.tantetråd.dk/
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5. Hold på omslaget med pegefingeren 
 

 
6. Stik nålen under de næste 2 lodrette ribber. 

 
7. slå garnet om nålen, 

 
8. og træk garnet gennem de 2 lodrette ribber.  
 

 
9. Slå nu garnet forfra over nålen, og hold på 

omslaget med pegefingeren.  
 

 
10. Stik nålen under de næste 2 lodrette ribber. 

http://www.tantetråd.dk/
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11. slå garnet om nålen, 

 
12. og træk garnet gennem de 2 lodrette ribber.  
 

 
13. Gentag rækken ud. 

 
14. Slå nu garnet forfra over nålen, og hold på 

omslaget med pegefingeren. 
 

 
15. Nu skal der hækles 1 kantmaske. Stik nålen 

ind i kantribbens forreste og bageste 
maskeled.  

 

 
16. Slå garnet om nålen.  

http://www.tantetråd.dk/


 

8 
                               Design by www.tantetråd.dk - Copyright © 2018 - Alle rettigheder forbeholdes.       

 
17. Træk garnet med tilbage.  

 
18. Du har nu samme antal masker på nålen, som 

de antal luftmasker du slog op i starten. Vend 
ikke.  

 
19. Hækl nu tilbage som 2. grund-rk. Vend ikke. 
 

 

 

Vejledning - 2. hen & tilbage række i mønster  

 
1. For at forskyde krydserne i mønsteret, skal 

der nu hækles under 1 lodret ribbe som nålen 
her markerer.   

 

 
2. Stik nålen under ribben 

http://www.tantetråd.dk/
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3. og slå garnet om nålen 
 

 
4. og træk det med tilbage igennem ribben.   

 
5. Stik nålen igennem de næste 2 lodrette ribber. 

Slå garnet om nålen. 
 

 
6. Og træk garnet med tilbage igennem de 2 

ribber.  

 
7. Slå nu garnet forfra over nålen,  
 

 
8. og hold på omslaget med pegefingeren. 

http://www.tantetråd.dk/
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9. Stik nålen igennem de næste 2 ribber.  
 

 
10. Slå garnet om nålen.  

 
11. Træk garnet med tilbage igennem de 2 ribber.  

 
12. Slå garnet forfra over nålen, og hold på 

omslaget med pegefingeren. 
 

 
13. Stik nålen igennem de næste 2 ribber. 

 
14. Slå garnet om nålen. 
 

http://www.tantetråd.dk/
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15. Træk garnet med tilbage igennem de 2 ribber. 

 
16. Gentag rækken ud, til der kun er 1 ribbe 

tilbage og en kantmaske tilbage.  
 

 
17. Slå garnet forfra over nålen, og hold på 

omslaget med pegefingeren. 
 

 
18. Stik nålen igennem den ene ribbe. 

 
19. Slå garnet om nålen 
 

 
20. Træk garnet igennem den ene ribbe.  

http://www.tantetråd.dk/
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21. Nu skal der hækles 1 kantmaske. Stik nålen 

ind i kantribbens forreste og bageste 
maskeled.  

 
22. Slå garnet om nålen.  

 
23. Træk garnet med tilbage. Du har nu samme 

antal masker på nålen, som de antal 
luftmasker du slog op i starten. Vend ikke.  

 

 
24. Hækl nu tilbage som 2. grund-rk. Vend ikke. 

 

Gentag 1. og 2. hen- og tilbage rk til arb måler 40 cm. Slut med en tilbage-rk. 

 

 
Vær opmærksom på at start/slut af 1. og 2. hen 
rk. starter og slutter forskelligt for at forskyde 
mønsteret. 

 
Slut af med at hækle km i alle lænkerne. Klip og 
hæft ender.  

http://www.tantetråd.dk/
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Vejledning – Montering: 

 
1. Læg de 2 stykker vrang mod vrang. Stik nålen 

gennem den bagerste lænke på det forreste 
stykke og gennem den forreste lænke på det 
bageste stykke. 

 
 

 
2. Hækl 1 km.  
 

 
3. Hækl km hele vejen rundt på puden. Husk at 

kom puden inden i, inden der lukkes helt af.  

 
4. Klip og hæft enden.  

 

 

http://www.tantetråd.dk/
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