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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.
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Masketyper til Sophies Universe del 16
fm -fastmaske
lm – luftmaske
km – kædemaske
stgm – stangmaske
persisk maske – 2 fm sammen med det første ”ben” i den sidste maske af forrige persiske
maske (se runde 104)
• 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
Del 16 af Sophies Universe er en super kort del...kun 3 runder. Brug ”pausen” til at få indhentet lidt
rengøring (ugh) ...eller ikke...
I sidste uge bad jeg dig tage billeder af din Sophie med noget plettet, for at fejre vores ”skoldkoppe
måned” her i huset. Her et mit plettede billede. Det er ikke nær så fantastisk som Phaedra’s billede
(hvor der en en plettet kjole, et plettet tekrus...ja alting er plettet) Kjolen betyder noget helt specielt
for mig, for jeg har haft den på i alle mine 3 graviditeter. Sophie er min garn baby, så de minder
skulle være en del af hende.

Billedet til venstre er taget på en Picadilly strækning på vej til arbejde. Billedet til højre er taget
søndagen før Xandi blev født. Jeg ser lidt skræmt ud....
Indtil nu har denne rejse været episk, overraskende, spændende (og udmattende) I har alle fået mig
til at føle mig rigere end ord kan beskrive med jeres søde kommentarer og opmuntring. Håber vi
alle bliver ved med, at have det sjovt, mens dette CAL gearer ned.

Sophies Universe del 16
Video af Esther Dijkstra fra It’s All in a Nutshell.
Runde 102
Samme farve: 1 km i de næste 2 stgm og ind i næste 2 lm-bue. (3 lm, 1 stgm, 2 lm og 2 stgm) i
samme bue
Anden farve: en ny maske på nålen og (2 stgm, 2 lm og 2 stgm) i en af dine 2 lm-bue hjørner
#1 stgm i de næste 186 masker. Husk den første (skjulte) maske
(2 stgm, 2 lm og 2 stgm) i næste 2 lm-bue hjørne# 4 gange i alt
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i toppen af dine første 3 lm/første stgm
Maskeantal: 760 stgm og 4 x 2 lm-bue hjørner
Pr side: 190 stgm

Runde 103
Samme farve: 1 km i næste stgm og ind i næste 2 lm-bue. (1lm, 1 fm, 2 lm og 1 fm) i samme bue.
Anden farve: en ny maske på nålen og (1 fm, 2 lm og 1 fm) i et af dine 2 lm-bue hjørner.
#1 fm i de næste 190 masker. Husk den første (skjulte) maske.
(1 fm, 2 lm og 1 fm) i næste 2 lm-bue hjørne# 4 gange i alt
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i den første fm
Maskeantal: 768 fm og 4 x 2 lm-bue hjørner
Pr side: 192 stgm

Runde 104 (persiske masker)
I denne runde skal du lave persiske masker. Denne måske er faktisk bare en 2 fm sammen
indtagning, uden at du tager ind.
Den persiske søm skaber et tæt og tekstueret bånd på forsiden af dit arbejde (foto 11) Fra bagsiden
vil det ligne en madras søm (foto 12) Toppen af masken vil krølle en smule forover, men det skal du
ikke bekymre dig om.
Jeg har brugt Light Green på billederne, så det gør det nemmere for dig at se dem.
Samme farve: 1 km ind i næste 2 lm-bue. (1 lm, 1 fm, 2 lm og 1 fm) i samme bue
Anden farve: en ny maske på nålen og (1 fm, 2 lm og 1 fm) i et af dine 2 lm-bue hjørner (foto 1)
1 fm i den første (skjulte) maske (foto 2)
2 fm sammen i den samme og næste maske (markeret med pil på foto 2)
For at lave denne maske, skal du først sætte nålen gennem den maske, hvor du allerede har 1 fm i.
Så skal du slå om og tilbage gennem masken (foto 3)
Sæt nålen gennem næste maske, slå om og tilbage gennem masken. Nu skal du have 3 masker på
nålen (foto 4)
Slå om og træk garnet gennem alle masker (foto 5) Dette er din første persiske maske.
For at lave den næste (og de efterfølgende) persiske maske, skal du sætte nålen gennem den maske
hvor der allerede sidder det sidste ”ben” fra den foregående maske, slå om og tilbage gennem
masken.
Sæt nålen gennem næste maske, slå om og tilbage gennem masken (markeret med pil på foto 6 og
vist på foto 7)
Slå om og træk garnet gennem alle 3 masker (foto 8)
Det første ”ben” vil altid sidde i samme maske, hvor du har dit sidste ”ben” fra forrige maske.
1 persisk maske i de næste 189 masker Den sidste persiske maske skal sidde i de sidste 2 fm
inden dit 2 lm-bue hjørne
#(1 fm, 2 lm og 1 fm) i næste 2 lm-bue hjørne (foto 10)
1 fm i den første (skjulte) maske
1 persisk maske i de næste 191 masker. Den sidste persiske maske skal sidde i de sidste 2 fm inden
dit 2 lm-bue hjørne# 3 gange i alt
1 km i den første fm
Maskeantal: 768 masker og 4 x 2 lm-bue hjørner
Pr side: 194 masker (3 fm og 191 persiske masker)

Så....en hurtig del, men en smuk ramme synes jeg....

Stræk
Hvis du vil have et godt billede så stræk, stræk, stræk.
Annie´s har nogle rigtig gode råd til at strække/blokke tæpper og andre store ting
Hvis du bruger skum firkanter, så overvej at købe disse Interlocking Foam Exercise Mats.
De er magen til disse Knitter’s Pride Lace Blocking Mats men billigere. Du skal også bruge nogle
af disse Clover Fork Blocking Pins .
Igen har jeg mistet mange af mine blocking pins, men almindelige knappenåle kan også sagtens
bruges.

Husk at tilmelde dig mit ugentlige nyhedsbrev. Du kan også Like min facebook side eller følge mig
på Bloglovin, Google+, Pinterest eller Instagram.
God arbejdslyst

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

