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HVORFOR SER DEN UD SOM DEN GØR?

Skæringen i vinkler mellem de tre stykker gør, at 
man kan ligge på ryggen og stadig have puden 
oppe om ørerne.

Vinklerne og størrelsen på de enkelte stykker er 
nøje udregnet, så puden bliver i den position, den 
er tiltænkt, uanset om man ligger på ryggen eller 
siden og sover.  
 
Timeglasformen gør, at der er plads til skuldrene, 
– det hjælper samtidigt med at holde puden på 
plads i løbet af natten. 

Puden fås i tre størrelser: lille, mellem og stor.

JUSTERBAR I HØJDEN

Midterstykket er delt i to. Ved at fjerne det  
ene skumstykke i midten af puden, vil højden  
på puden reduceres, når du ligger på ryggen.  

Du gør sådan:
• Læg puden med den ubrudte flade opad.
• Lyn betrækket op.
• Løft det tynde skumlag.
• Find midterstykket og tag det ene  

skumstykke ud.
• Lyn puden til igen.
• Gem skumstykket, hvis du en dag får brug  

for højden igen. 

SÅDAN BRUGER DU PUDEN

• Brug det medfølgende specialsyede hoved-
pudebetræk. Den mørke farve er med til at 
dæmpe lyset. 

• Rygliggende trækker man sidefløjene op om 
ørerne som et U. Det medfører, at man får 
fornemmelsen af at lægge sig i en ”hule”. 

• Ved at lægge puden op mod hovedgærdet, 
forstærkes stabiliteten ved brug i rygliggende 
position. 

• Liggende på siden lukker man puden om den 
øverste kind, som man lukker en bog. 

• Træk puden godt ned mod skuldrene. Det vil 
hjælpe til. at puden bliver der, hvor den skal 
være. 

• Man skal i starten vænne sig til, at den skal 
flyttes manuelt i løbet af natten, men efter 
kort tids brug gøres dette i søvne.

‘‘Jeg havde ikke forudset, at komforten ved 
denne pude er lige så vigtig som lyd- og 
lysdæmpningen. Det er som at blive ”puttet”, 
når jeg tager puden ”på”.

– Kvinde, 31 år


