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Dedri Uys´s blog hvor du kan finde den originale opskrift:
Sophies Universe CAL 2015
Her kan du tilmelde dig hendes nyhedsbrev
I den originale opskrift kan du finde flere oplysninger og links. Jeg har kun taget det vigtigste med.
Billeder og inspiration kan findes i denne gruppe på facebook:
OFFICIAL CCC SOCIAL GROUP
Her kan du også selv ligge billeder op af dit arbejde.
Alt skrift med blåt er links til yderligere hjælp

Masketyper til Sophies Universe del 11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lm – luftmaske
stgm – stangmaske
stgmf – stangmaske foran arbejdet hæklet omkring masken
dstgmf – dobbeltstangmaske foran arbejdet hæklet om masken
hstgm – halvstangmaske
km – kædemaske
fm -fastmaske
Picot – 3 luftmasker, 1 kædemaske i 3. maske fra nålen
dstgmfklynge – 3 dstgm der er hæklet sammen
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
God morgen og velkommen til del 11 af Sophies Universe 2015. I denne uge skal vi kun lave 4
runder og de er en gentagelse af Sophies Garden, og dette betyder, at dine lange og korte sider
forsvinder (efter 1 runde)
Enhver af jer skal føle jer utrolig stolte over, at i er nået så langt som hertil. Jeg er utrolig stolt af
jer!!! Jeg tror ikke, at jeg kan vise jer noget nu, som i ikke kan finde ud af.
I denne uge vil jeg gerne have jer til, at tage et billede sammen med en af jeres andre hobbyer, så
jeg kan komme til at kende jer endnu bedre. Hvis du binder blomster, så lad Sophie holde dem. Hvis
du syer, så lad Sophie kæle for jeres stof. Tegner, bager, læser eller løber du? Slip fantasien løs og
lav et kunstværk med dit billede. Du vil have masser af tid til det :)
Hvis du laver det lille tæppe og bruger de samme farver som mig, så skal du have 9 g (25 meter)
tilbage af Canary. Den farve skal du ikke bruge i denne uge, men i næste uge skal du bruge den for
sidste gang og her skal du bruge 7 g (18 meter) Hvis du ikke har nok tilbage og ikke vil købe mere,
kan du bruge Violet istedet for i den runde.

Sophies Universe del 11
Video
Runde 81 (starten på hjørne blade)
Denne runde er en gentagelse af blomsten fra runde 26, dog lidt anderledes. Det er også den sidste
runde med 8 sider.
Samme og anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm i den markerede fm i starten af en af dine
korte sider (fm i 3dstgmf fra runde 79) (foto 1 og 2)
1 fm i de næste 119 masker. Den sidste fm skal sidde i den markerede fm i slutningen af din korte
side (fm i 3dstgmf fra runde 79)(foto 3)
Lang side:
#1 stgm i de næste 9 masker (foto 4)
3 dstgm i næste maske (foto 5)
2 lm (foto 6)
3 dstgm i næste maske (foto 7) dette er dit hjørne i næste runde.
1 stgm i de næste 9 masker Den sidste skal sidde i fm før fm i 3dstgmf fra runde 79 (fm før den
markerede fm) (foto 8)
Kort side:
1 fm i de næste 120 masker # 4 gange i alt. Den sidste skal sidde i den markerede maske i
slutningen af din korte side. (Fm i 3dstmgmf fra runde 79)
Undlad den sidste kort side i den sidste repetition
1 km i den første fm
Foto 9 viser dig dine 4 (meget korte) lange sider skal se ud. ”Bulerne” vil forme hjørnerne i næste
runde.
Maskeantal: 576 masker og 4 x 2 lm-buer (480 fm, 72 stgm og 24 dstgm)
Kort side: 120 fm
Lang side: 18 stgm og 6 dstgm
Vigtig note
Fra nu af vil du igen kun have 4 sider Juhuu

Runde 82
Samme og ny farve: En ny maske på nålen og 6 stgm i en af dine 2 lm-buer i en af hjørnerne.
1 picot og 6 stgm i samme 2 lm-bue. Pladsen kan være lidt trang, så klem dem godt sammen! Dette
er dit første hjørne (foto 1)
#springer over de 3 dstgm efter 2 lm-buen den første kan være skjult
1 stgm i de næste 12 masker (foto 2 og 3) den 9. skal sidde i den sidste stgm fra forrige runde
1 hstgm i de næste 3 masker (foto 4)
1 fm i de næste 108 masker Der skal nu være 6 fm tilbage inden den første stgm (foto 5)
1 hstgm i de næste 3 masker (foto 6)
1 stgm i de næste 12 masker Den sidste skal sidde i den sidste stgm før dit 3 dstgm hjørne (foto 7)
Spring over de næste 3 dstgm før 2 lm-buen.
(6 stgm, 1 picot og 6 stgm) i 2 lm-buen# 4 gange i alt (foto 8)
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i den første stgm.
Luk af og hæft ender.
Foto 9 viser hvordan dit hjørne skal se ud.
Maskeantal: 600 masker og 4 hjørne picoter (432 fm, 24 hstgm og 144 stgm)
Pr side: 150 masker (108 fm, 6 hstgm og 36 stgm)

Runde 83 (hjørne blade)
Den runde er en repetition af runde 28 med et par – ok mange – flere gentagelser mellem
hjørnerne. Når du laver hjørnerne i denne runde, vil det virke som om at de er for stramme til
runde. Det skal du ikke tage dig af. Lige nu vil dit tæppe ligne en skål. Det skal du heller ikke tænke
på!
Husk dine 2 lm-buer. Jeg glemmer dem hele tiden!
Samme og anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm i en af hjørne picoterne (foto 1)
#4 lm (foto 2)
1 dstgmfklynge omkring de 3 dstgm fra runde 81 (foto 3 og 4)
2 lm (foto 6)
Spring over de 4 første stgm.
1 hstgm i de næste 2 masker (den første er markeret med pil på foto 5)
2 lm
Spring over de næste 2 masker
1 hstgm i de næste 2 masker (foto 7)
(2 lm
Spring over de næste 2 masker
1 fm i de næste 2 masker) 29 gange De første 2 fm skal sidde i de 2 første hstgm fra runde 82
(foto 8) De sidste 2 fm skal sidde i de sidste 2 hstgm fra runde 82 (foto 9)
(2 lm
Spring over de næste 2 masker
1 hstgm i de næste 2 masker) 2 gange Nu skal der være 4 stgm tilbage inden dstgm’erne fra runde
81 (foto 10)
2 lm
1 dstmgfklynge om de 3 dstgm fra runde 81 (foto 11)
4 lm
1 fm i picoten# 4 gange i alt
Undlad den sidste fm i den sidste repetition
1 km i den første fm
Luk af og hæft ender
Når du er færdig, skal du skubbe 4 lm-buerne bagved arbejdet. Dem skal du ikke bruge igen.
Maskeantal: 276 masker, 8 x 4 lm-buer og 136 x 2 lm-buer (8 dstgm klynger, 32 hstgm og 236 fm –
inkl hjørne fm)
Pr side: 69 masker, 2 x 4 lm-buer og 34 x 2 lm-buer (2 dstgm klynger, 8 hstgm og 59 fm – inkl
hjørne fm)

Runde 84
Bortset fra 16 masker, skal du arbejde i maskerne fra runde 82 i denne runde. Når du skal arbejde i
maskerne under 2 lm-buerne, skal du arbejde FORAN dem og ikke over dem!
Samme og anden farve: En ny maske på nålen og 1 hstgm i den 2. hstgm på en af siderne (foto 1)
#1 dstgmf i de 2 masker fra runde 82 lige under 2 lm-buen. Husk at arbejde FORAN og ikke over
dem (foto 2)
(2 lm
1 stgmf om de næste 2 masker fra runde 82 lige under 2 lm-buerne) 30 gange (foto 3) Nu skal
der være 2 x 2lm-buer tilbage inden det første blad (foto 4)
2 lm
1 dstgmf om de næste 2 masker fra runde 82 lige under 2 lm-buerne (foto 5)
1 hstgm i de sidste 2 hstgm fra runde 83 (foto 6)
Nu skal du arbejde i den halvcirkel der er formet af (6stgm, 1 picot, 6 stgm) hjørnet fra runde 82 og
FORAN 4 lm-buerne fra runde 83. Du skal skubbe ”bladene” lidt tilside for at finde den første og
sidste maske.
2 lm
1 dstgm klynge i de næste 3 stgm (foto 7 og 8)
(4 lm
1 dstgm klynge om de næste 3 stgm) 3 gange (foto 9)
2 lm
1 hstgm i de næste 2 hstgm fra runde 83# 4 gange i alt (foto 10)
Undlad den sidste hstgm i den sidste repetition
1 km i den første hstgm
Maskeantal: 288 masker, 12 x 4 lm-buer og 132 x 2 lm-buer (16 x 3 dstgm klynger, 16 hstgm, 16
dstgmf og 240 stgmf)
Pr side: 72 masker, 3 x 4 lm-buer og 33 x 2 lm-buer (4 dstgm klynger, 4 hstgm, 4 dstgmf og 60
stgmf)

På nuværende tidspunkt vil du ikke have en perfekt firkant. Det vil vi prøve at rette mere op på i de
kommende to uger.

Jeg er bange for, at jeg bliver nødt til at bede dig om, at ligge dit arbejde i stræk igen, hvis du vil
tage nogle rigtig gode billeder af det. Det er ikke en nødvendighed, da det selv vil rette sig ud 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.

