Sophie Universe del 20
By Dedri Uys on May 24, 2015
I del 20 i Sophies Universe vil jeg fortælle dig, hvordan du kan tilføje en kant. Inden vil jeg gerne,
hurtigt fortælle dig, hvordan du kan gøre din Sophie større, hvis du ikke synes, at hun er stor nok.
Update: Jeg har haft en del forespørgsler omkring kanter. Du behøver ikke, at sætte firkanterne
fra del 19 på, for at kunne lave denne kant. Det anslåede antal meter til kanten er baseret p, at
lave den lige efter runde 113 i Sophies Universe, uden at sætte firkanterne på. Informationen
lige før meter skemaet i parenteserne fortæller dig, hvor mange meter du skal lige til (PR RUNDE),
hvis du har besluttet dig til at lave og sætte firkanterne på, og derved gøre det rektagulært.

Lige under Materialer kan du se nogle punkter der fortæller dig, hvordan du skal gøre med kanten,
hvis du har sat firkanterne på.
”Sophie vokser”
Hvis du gerne vil have Sophie større, foreslår jeg, at du køber bogen Stitch Sampler Pattern af Jean
Holzman
Jeg ville så gerne have det mønster, så jeg købte den bog, hvor det oprindeligt blev publiceret,
Afghans for All Seasons fra Amazon. Jeg betalte en del for den, når man tænker på, at den stadig
står til $5, og jeg fik den onsdag morgen! Den blev sat ned ca 3 timer efter jeg bestilte den,
annoncerede Leisure arts, at de publicerede mønsteret alene ”grundet stor forespørgsel” det har jeg
også købt. Det koster $6,99 og jeg synes det er en god investering, hvis man gerne vil gøre andre
projekter større.
Stitch Sampler har 81 fantastiske runder. 62 af dem kan bruges til at forøge med (da de første 19
runder bruges til at lave en firkant og derfor ikke duer til en anden firkant. Lyder det fornuftigt?)

Tæppet indeholder mange af de masker vi allerede har brugt. (Kryds-, popcorn-, klynge-, V masker)
og nogle vi har aldrig har brugt, som vil være perfekte til din ”jeg lærer rejse”

Hvis du gør din Sophie større MED Stitch Sampler, vil jeg foreslå, at du starter med runde 31. For
at lave næste runde på Sophie, skal du tilføje 6 masker til, og det passer med runde 31 fra Sampler
Stitch! Hvis du har sat firkanterne på de to af siderne på Sophie, skal du tilføje 2 masker et eller
andet sted på de ”korte sider” for at få et maskeantal på 216 masker (ekskl dine 2 lm-bue hjørner),
da firkanterne har et maskeantal på 214 (ekskl 2 lm-bue hjørnerne)
Hvis du vil lave en hvilken som helst anden runde, foreslår jeg, at du ”tilpasser” den første runde du
vælger til Sophie. Når du har ”tilpasset” første runde, vil de efterfølgende også passe.
Sophies Universe del 20 – Bettys Beautiful Border (BBB)
©Betty Beyers. Alle rettigheder forbeholdes. Tutorial til BBB© Dedri Uys 2014
Video af Esther Dijkstra fra Its All in a Nutshell
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Tilføj dette CAL til din Ravelry Queue
Sophies Universe CAL 2015 informationer
Materialer og størrelser

Materialer
Til denne tutorial bruger jeg Sheepjeswol Cotton 8 (kan købes hos Deramores) og en hæklenål str
3,25 Clover Armour Hæklenål (US D/3 UK 10)

•

•
•

•

Jeg har lavet et skema med ca det antal meter du skal bruge til Bettys Beatiful Border. Disse
meter er kun til hvis du bruger BBB (fordi jeg ikke kan blive ved med at skrive Bettys
Beatiful Border...)
efter runde 113. Hvis du vil tilføje flere runder inde BBB, må du sjusse dig frem.
Jeg har ikke inkluderet ca antal meter til til basis runden. Du kan bruge den farve du har
lyst til, men jeg foreslår, at du bruger samme farve som i runde 112 af Sophies Universe.
For at lave den første runde af BBB, skal du have et maskeantal der kan deles med 3 + 1 på
hver side (ekskl 2 lm-bue hjørnerne) Den sidste runde i Sophies kan deles med 3 (216
masker) Du kan enten tilføje en stgm runde, som vil tilføje 4 ekstra masker på hver side,
eller du kan springe runde 1 og 2 i BBB over (det er kun stgm runder) og starte med runde
3
Hvis du har sat firkanter på to afsiderne på Sophie, vil de ”korte sider” ikke deles deles
med 3, men snarere med 3 + 1 (214 masker (ekskl 2 lm-bue hjørnerne) = 3 * 71 + 1) Du
skal springe over en af maskerne på disse sider, for at få maskeantallet til at passe til BBB.
Esther har sprunget over 2 masker i runde 3 i hver ende af de korte sider, istedet for 1.

Bettys Beautiful border
(Læg 6, 9 og 10 meter til, hvis du har lavet de valgfrie firkanter)
Lille
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Meter i alt

Light Purple
Light Turquoise*
Light Green
Canary
Light Turquoise
Turquoise
Light Turquoise**
Lght Green***

Mellem
52
53
35
88
40
55
60
58
441

Violet
Light Blue
Olive
Canary
Light Blue
Dark Turquiose
Light Blue
Olive

Stor
70
71
45
115
58
75
81
78
593

Moonstone
Moonstone
Lemon Quartz
Corrundum Ruby
Moonstone
Deep Amathyst
Moonstone
Canada Jade

80
82
50
130
63
86
92
88
671

Jeg har været nødt til at erstatte nogle af farverne pga at "bruger fejl" Brugeren er mig selv, og
fejlen er, at jeg ikke fik bestilt min Turquise i tide. Jeg har brugt nogle nuancer af pink, da jeg ikke
kunne bruge den Light Turquise, men så snart det kommer, vil jeg pille det op og lave det igen i
farverne herover. Du kan se de farver jeg har brugt herunder.





*Violet
**Light Pink
***Fuchsia

Tutorial til Bettys Beautiful Border
Når du har bestemt dig til, hvordan du vil fortsætte, så gå over på denne side, hvor du kan finde en
tutorial til Bettys Beautiful Border.

Betty har igen ladet mig låne en af hendes billeder, så du kan se, hvordan Sophie ser ud med både
valgfri firkanter og kanten.

I næste uge vil jeg gennemgå den valgfrie overflade hækling og lidt andet, der måske stadig trænger
til at blive snakket om. Jeg håber på, at se dig her igen til en farvel fest!
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

Oversat af Tina Bak Poulsen
Evt rettelser kan skrives her. HUSK at læse det fastgjorte opslag.

