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Masketyper til Sophies Universe del 10
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stgmb – stangmaske bagved arbejdet hæklet omkring masken
lm – luftmaske
stgm – stangmaske
stgmf – stangmaske foran arbejdet hæklet omkring masken
3dstgmf – 3 dobbelt stangmaske foran arbejdet omkring masken
fmf – fastmaske foran arbejdet hæklet omkring masken
4dstgmf – 4 dobbelt stangmaske foran arbejdet omkring masken
hstgm – halvstangmaske
km – kædemaske
fm -fastmaske
kryds maske – Spring over næste maske. 1 stgm i næste maske (foto 1) 1 stgm i den
oversprungne maske foran arbejdet. (markeret med pil på foto 1 og vist på foto 2)

• Ny maske på nålen – se foto i del 1
• # gentag mellem disse. Antal gange står efter sidste #
() gentag mellem disse. De kommer mellem # gentagelserne. Antal gange står efter sidste )
Samme farve: Du hækler videre med samme farve garn.
Anden farve: Du hækler videre med en ny farve garn.
Se del 1 for størrelse og materialer

Nu er del 10 til Sophies Universe her og i denne uge skal vi lave nogle fine små muslinger på de
(korte) lange sider. De gjorde mig simpelthen så glad, at jeg tog en million billeder af dem.

Til dem af jer der fejrer mors dag i dag, vil jeg gerne ønske glædelig mors dag.
Til alle andre vil jeg ønske glædelig ”halvvejs gennem Sophie dag”
Denne gang vil det være passende, at tage et billede af Sophie sammen med en speciel dame i jeres
liv. (Søster, datter, veninde, niece, bedste/mormor.....)

Vigtig note:
Hvis du bruger samme garn og farver som jeg gør til den store Sophie (stonewashed XL), kan du nu
finde en tabel over brugte meter pr runde til og med runde 10 HER. Det vil give dig et godt billede
af, hvor meget garn jeg har brugt indtil nu og om du har brug for at købe mere garn til din egen, for
at kompensere for forskellen i vores hæklefasthed.
Garnmængden til størrelserne lille og mellem skulle gerne passe.
Hvis du bruger samme farve som mig, skal du have ca 23 g Amazonite tilbage til starten af del 10
(ca 35 meter). Du skal bruge ca 20 g (30 meter) til runde 77. Hvis du ikke har så meget, kan du
bruge Moonstone istedet for.
Sider og tælleri.
Husk at du skal tælle fra 1 lm-buen i et hjørne til 1 lm-buen i næste hjørne. Undtagelser vil bliver
markeret. Hvis du har problemer med at finde dine 1 lm-buer, så sæt en maskemarkører i dem.
Husk også at dine korte sider er længere end dine lange. Dine korte sider er dem med den store
blomst i midten.
Hint:
I denne del skal du lave en del fm. Rigtig rigtig mange fm. Du får her et trick til, hvordan du tæller
dem, så du kan huske det.
Del dem op i 20 med en rytme på 4:
1,2,3,4........5,6,7,8........9,10,11,12........13,14,15,16.......17,18,19,20.
Og derefter forfra fra 1. Hvis du har brug for at stoppe midt i det hele, så gør det efter den 20. Så du
nemt kan huske, hvor du er kommet til i dit tælleri.

Sophies Universe del 10
Video
Runde 75
Samme farve: 1 lm, 1 fm, 1 lm og 1 fm i samme maske hvor du er. Dette er dit første hjørne.
Anden farve: en ny maske på nålen og 1 fm, 1 lm og 1 fm i den første fm i starten af en af dine
korte sider. Dette r dit første hjørne. (Foto 1)
1 fm i de næste 99 masker. Den sidste fm skal sidde i den sidste fm på din korte side (foto 2)
1 fm, 1 lm og 1 fm mellem den sidste fm og 4dstgmf. For at gøre dette skal du sætte nålen gennem
mellem de to masker og ikke i de to maskelænker af 4dstgmf (foto 3)
Spring over 4dstgmf. Den vil blive gemt.
Lang side:
Huks at arbejde i 3 lm-buerne fra runde 74 foran arbejdet på hele den lange side.
#1 stgm i den første 1 lm-bue fra runde 73 før popcorn masken (foto 4 og 5)
(1 stgmf om næste popcorn (foto 6 og 7)
1 stgm mellem popcorn masken og næste 2 dstgm sammen i 3 lm-buen fra runde 73 (foto 8 og
9)
1 fmf om 2 dstgm sammen (foto 10)
1 stgm mellem 2 dstgm sammen og popcorn masken i 3 lm-buen fra runde 73) 9 gange
(markeret med pil på foto 11 og vist på foto 12 og 13)(foto 14)
1 stgmf om næste popcorn
1 stgm i næste 1 lm-bue fra runde 73 (foto 15)
Kort side:
Spring over 4dstgm
(1 fm, 1 lm og 1 fm) i næste maske (kan være skjult) (foto 16)
1fm i de næste 99 masker. Den sidste fm skal sidde i den sidste fm på den korte side.
(1 fm, 1 lm og 1 fm) mellem den samme fm og næste 4dstgmf # 4 gange i alt
Undlad den sidste korte side i den sidste repetition.
1 km i den første fm
Maskeantal: 568 masker og 8 x 1 lm-bue hjørner (412 fm, 36 fmf, 80 stgm og 40 stgmf)
Kort side: 101 fm
Lang side: 41 masker (2 fm, 9 fmf, 20 stgm og 10 stgmf)

Runde 76 muslinger
Muslingerne skal alle sidde i en af maskerne om en anden maske. Fm mellem muslingerne skal
sidde i stgm efter masken om en af de tidligere masker. De masker der foreslår at markere, er kun til
hjælp til at tælle bagefter. Vælg selv om du vil markere disse eller ej.
Samme farve: km til næste 1 lm-bue. 1 lm og 1 fm i samme 1 lm-bue. Marker denne fm.
Anden farve: en ny maske på nålen og 1 fm i en af dine 1 lm-buer i starten af en af dine korte sider
(foto 1) marker denne fm.
Spring over den første (skjulte) maske
1 fm i de næste 100 masker (foto 2 og 3)
1 fm i næste 1 lm-bue (foto 4) Marker denne maske.
Lang side:
#spring over de næste 2 masker (den første kan være skjult)(markeret med pil på foto 4)
6 stgm i næste maske (stgmf i popcornmasken)(foto 5)
(Spring over de næste 2 masker
1 fm i næste maske (markeret med pil på foto 5 og vist på foto 6)
Spring over de næste 2 masker
6 stgm i næste maske) 6 gange (foto 7 og 8)
Spring over de 2 fm inden din 1 lm-bue
Kort side:
1 fm i næste 1 lm-bue (foto 8 og 9) Marker denne maske.
Spring over den første (skjulte) maske
1 fm i de næste 100 masker
1 fm i næste 1 lm-bue # 4 gange i alt. Marker denne maske.
Undlad den sidste korte side i den sidste repetition
1 km i den første fm.
Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 600 masker (432 fm og 168 stgm – de 168 stgm former muslingerne)
Kort side: 102 fm – fra markeret til markeret maske.
Lang side: 6 fm og 7 muslinger (6 fm og 42 stgm)

Runde 77
Samme og anden farve: en ny maske på nålen og 1 fm, 1 lm og 1 fm i den 4. stgm i den sidste 6
stgm musling i slutningen i en af dine lange sider. Dette er dit første hjørne (foto 1)
1 fm i de næste 106 masker (foto 2) den sidste fm skal sidde i den 2. stgm i den første 6 stgm
musling i starten af din næste lange side (foto 3)
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste maske (foto 4)
Lang side:
#1 x 4dstgmf om 4dstgmf fra runde 74 (foto 5)
1 lm
1 stgmb om næste fm (foto 6 og 7)
(2 lm
1 fm mellem den 3. og den 4. stgm i næste musling (foto 8)
2 lm
1 stgmb om næste fm) 5 gange (foto 9)
1 lm
1 x 4dstgmf om 4dstgmf fra runde 74 (foto 10)
Kort side:
(1 fm, 1 lm og 1 fm) i den 4. stgm i næste musling i slutningen af din lange side (foto 11)
1 fm i de næste 106 masker. Den sidste fm skal sidde i den 2. stgm i muslingen i starten af næste
lange side
(1 fm, 1 lm og 1 fm) i næste maske# 4 gange i alt
Undlad den sidste korte side i den sidste repetition
1 km i den første fm
Maskeantal: 492 masker, 40 x 2 lm-buer og 16 x 1 lm-buer inkl 1 lm-bue hjørnerne (460 fm, 24
stgmb og 8 x 4dstgmf)
Kort side: 108 fm
Lang side: 15 masker, 2 x 1 lm-buer og 10 x 2 lm-buer (7 fm, 6 stgmb og 2 x 4dstgmf)

Runde 78
Samme farve: km ind i næste 1 lm-bue. 1 fm og 1 lm i samme bue.
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm i 1 lm-buen i starten af en af dine korte sider. (Foto 1)
1 fm i de næste 108 masker. Husk den første (skjulte) maske. (Foto 2 og 3)
1 fm i næste 1 lm-bue (foto 4)
Lang side:
#spring over de næste 2 masker
4 stgm i næste 1 lm-bue (markeret med pil på foto 4 og vist på foto 5)
(2 stgm i næste 2 lm-bue) 10 gange (foto 6 og 7)
4 stgm i næste 1 lm-bue (foto 8)
Spring over de sidste 2 masker.
Kort side:
1 fm i næste 1 lm-bue (markeret med pil på foto 8 og vist på foto 9)
1 fm i de næste 108 masker. Husk den første (skjulte) maske.
1 fm i næste 1 lm-bue# 4 gange i alt
Undlad den sidste korte side i den sidste repetition
1 km i den første fm
Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 552 masker (440 fm og 112 stgm)
Kort side: 110 fm
Lang side: 28 stgm

Runde 79
Hint: Hver kryds maske skal sidde i de 2 masker lavet i 2 lm-buen fra runde 77.
Samme og anden farve: en ny maske på nålen og 1 fm i den 3. stgm i 4 stgm gruppen i slutningen af
en af dine lange sider. Marker denne maske. (Foto 1)
1 fm i de næste 113 masker (foto 2) Den sidste fm skal sidde i den 2. stgm i 4 stgm gruppen i starten
af din næste lange side (foto 3) Marker denne fm.
Lang side:
#2 hstgm i næste maske (foto 4)
1 x 3dstgmf om 4dstgmf fra runde 77
Spring over de næste 2 masker fra runde 78 (foto 5)
1 kryds maske i de næste 2 masker. Din 2 stgm gruppe. (Den første maske er markeret med pil på
foto 6 og vist på foto 7)(foto 8) Se masketypebeskrivelsen.
(1 kryds maske i de næste 2 masker) 9 gange (foto 9 og 10)
1 x 3dstgmf om 4dstgmf fra runde 77
Spring over næste maske fra runde 78 (foto 11)
2 hstgm i næste maske. Den 2. stgm i den sidste 4 stgm gruppe på din lange side. (Foto 12)
Kort side: 1 fm i de næste 114 masker# 4 gange i alt. Marker den første og sidste fm. Den sidste fm
skal sidde i den 2. stgm i 4 stgm gruppen i starten af din næste lange side.
Undlad den sidste korte side i den sidste repetition
1 km i den første fm.
Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 520 masker (456 fm, 16 hstgm, 8 x 3dstgmf og 40 kryds masker (2 stgm i hver))
Kort side: 114 fm – fra markering til markering.
Lang side: 16 masker (10 kryds masker, 4 hstgm og 2 x 3dstgmf)

Runde 80
Den her runde er kedelig, men jeg kan desværre ikke gøre den mere spændende. Undskyld!
Hvis du er helt fortrolig med, at identificere dine masker, behøver du ikke at markere dem, men det
kan være hjælpsomt i forhold til at tælle dem til sidst (og for at du ved, hvor du skal starte næste
runde). Du vil IKKE tælle 560 masker hver gang du lige skal tjekke, om du nu også har gjort det
rigtigt.
Samme og ny farve: En ny maske på nålen og 1 fm i 3dstgmf i slutningen af en af dine lange sider
(foto 1) Marker denne maske.
1 fm i de næste 119 masker (foto 2) Den sidste fm skal sidde i 3dstgmf i starten af din næste lange
side (foto 3) Marker denne maske.
Lang side:
#1 fm i de næste 20 masker (foto 5) Den sidste fm skal sidde i masken før din 3dstgmf i slutningen
af din lange side.
Kort side:
1 fm i de næste 120 masker# 4 gange i alt. (foto 5) Den sidste fm skal sidde i din 3dstgmf i starten
af din næste lange side.
Undlad den sidste korte side i den sidste repetition
1 km i den første fm
Luk af og hæft ender.
Fjern ikke dine markeringer. Du skal bruge dem til næste del.
Maskeantal: 560 fm
Kort side: 120 fm
Lang side: 20 fm

Hvis du gerne vil tage et nydeligt billede af din Sophie, så læg det i stræk igen. Det er ikke
nødvendigt, da det automatisk vil strække sig selv i løbet af de næste par uger.

Testhæklet af Mai-Britt Mosegaard Dyreholt, Ulla Stolberg Petersen, Belinda Storm og Inge Maria
Hansen
Oversat af Tina Bak Poulsen
Evt rettelser kan skrives her. HUSK at læse det fastgjorte opslag.

