
Sophies Universe: Slutningen på begyndelsen.

Og alle gode ting må have en ende. Selvom dette måske er enden på Sophies Universe, så er det kun
starten på din rejse; en rejse om lærdom, en rejse om helbredelse, en rejse om venskaber, en rejse 
om opdagelse.

”Dette er ikke enden. Det er ikke engang begyndelsen af enden. Men det er, måske, enden på 
begyndelsen” – Winston S. Churchill.

Vi skal hurtigt snakke om overflade hækling, for dem af jer der er ivrige efter at komme videre. 
Bagefter vil jeg ævle lidt mere om Sophie (for der er nogle personer der skal takkes og nogle tårer 
der skal trilles – ihvertfald fra mig af)

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-the-end-of-the-beginning/


Del 21: Overflade hækling.

Ressourcer
• Tilføj dette CAL til din Ravelry Queue
• Sophies Universe CAL 2015 informationer

Falske masker bag

I del 13 og del 15 gav jeg dig mulighed for, at lave masker bagved om maskestangen istedet for 
almindelige masker i runderne 91 og 98.

Sådan her ser ”Sommerfugle Båndet” ud uden masker bagved:

http://www.ravelry.com/patterns/library/sophies-universe-cal
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/DANISH-Sophies-Universe-Part-15-Tina-Poulsen.pdf
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/DANISH-Sophies-Universe-Part-13-Tina-Poulsen.pdf
http://www.lookatwhatimade.net/sophies-universe-cal-2015-danish/


Sådan ser det ud med masker bagved:

Hvis du valgte ikke at lave disse runder med masker bagved, og nu fortryder dit valg, tilbyder jeg 
dig her en chance for at ”lave det om” (uden at trævle op helt ned til del 13). Denne ”second 
chance” er i form af Overflade Luftmasker.

Jeg har brugt Light Pink, så du kan se effekten meget tydeligere, men hvis jeg skulle gøre det 
rigtigt, ville jeg bruge samme farve som i runde 90 og 91. Dette er selvfølgelig mit personlige valg, 
men du er meget velkommen til, at bruge den farve, du har lyst til!

Hvis du aldrig har lavet Overflade Luftmasker før, kan du finde en tutorial om det HER.
Hvis du vil bruge overflade luftmasker til at fremhæve sommerfugle båndet med, anbefaler jeg, at 
du bruger 2 tråde garn istedet for en. Det vil få maskerne til at ”poppe”

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-surface-slip-stitches/


Overflade Luftmasker: 1 tråd

Selvom maskerne bliver synlige, giver de ikke en overflade højde. De smelter bare sammen med 
baggrunden (med mindre du har brugt en anden farve ligesom jeg)

Overflade Luftmasker: 2 tråde

Selvom jeg har brugt den samme nål som ovenover, er maskerne nu ”tykkere” og giver mere højde. 
Ved at bruge 2 tråde som her, vil det se godt ud også når du bruger samme farve.



Herunder kan du se forskellen på at bruge 1 og 2 tråde.

Valgfri blomster

I del 13 sagde jeg, at jeg ville gemme de valgfri blomster til senere. Senere er nu :)

Jeg ved, at der har været nogle kontroverser om de valgfrie blomster, men jeg kan nu godt lide dem.
Den væsentligste grund til at jeg ikke lavede disse, før jeg var færdig, var, at jeg ville se mit tæppe i 
sin helhed, inden jeg bestemte hvilken farve de skulle have. Jeg endte med at lave dem den samme 
farve, som den første omgang valgfrie blomster (i del 4)

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/02/DANISH-Sophies-Universe-Part-4-Tina-Poulsen.pdf
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/03/DANISH-Sophies-Universe-Part-13-Tina-Poulsen.pdf


Sådan ser Sophie ud med og uden blomster.

Og her kan du se alle tre dele af overflade hæklingen.



Jeg havde faktisk planlagt, at lave noget overflade hækling om toppene på de 4 blade lavet på den 
lange side, men Mr. Lookatwhatimade insisterede på, at det ikke var nødvendigt. Han har ret. Han 
har som regel ret. Jeg brugte sidste uge til at beslutte, om jeg skulle gøre det eller ej. Jeg besluttede, 
at følge hans gode råd og lod være.

Så nu er vi officielt (og uofficielt) færdig med Sophies Universe.

Jeg vil elske at se jer afslutte Sophie med et ”BRAG!” ved at dele et selfie med din Sophie med 
hashtagget #Selphie. Hvis du har lavet din Sophie i Scheepjeswool garn, kan du også bruge 
hashtagget #ScheepjesSelfie.

Jeg viser dig min, hvis du viser mig din.....



Farvel Sophie Søndag!

*gnider sine hænder og sætter sig ned med en kop kaffe * 

Denne post har været hård at skrive. Faktisk får oversætterne først denne post efter den er blevet 
offentliggjort. Hver gang jeg satte mig ned for at skrive den, endte jeg bare med en tom skærm.

Der er så mange ting, jeg gerne vil sige...for mange ting...unødvendige ting...så jeg vil forsøge at 
gøre det semi kort.

Sophie Universe har været en fantastisk rejse for mig. Jeg havde slet ikke forventet, at folk ville 
respondere så positivt på det og give deres tid og ekspertise så uselvisk!

Dette CAL har velsignet mig på så mange måder. Jeg har fået nogle fantastisk venner; mennesker 
som, håber jeg, vil være i mit liv i mange år fremover! Jeg fik verden at se gennem jeres billeder, 
som var kreative, personlige og smukke! Specielt igennem billederne fra Syd Afrika, fik jeg en 
følelse af at være ”hjemme”, på en måde som jeg ikke har haft i flere år.

Helt uselviske og ærligt har i delt jeres glæde og jeres sorg, og i har været helt fantastiske i jeres 
beslutning om at lære og til at hjælpe og opmuntre andre. Det der slog mig mest var, hvor mange af 
os der er blevet hjulpet gennem en mørk tid via dette projekt. Jeres historier har velsignet og 
inspireret!

Jeg håber, at i vil blive ved med at inspirere andre, så hvis du har en opløftende eller inspirerede 
historie om din rejse med Sophie, så del den gerne med hashtagget #alongcamesophie. Hvis du har 
en opløftende eller inspirerede historie om at andet hækleprojekt, så del den med hashtagget 
#alongcamecrochet.

https://www.facebook.com/hashtag/alongcame?source=feed_text&story_id=935099986510119
https://www.facebook.com/hashtag/alongcamesophie?source=feed_text&story_id=935099986510119


Denne bunke godhed indeholder 1000 vis af timers arbejde (ikke inkl testerne, oversætterne og 
Esther fra It’s All In a Nutshell, som lavede de skønne videoer, som om hun sad lige ved siden af 
mig! :)

Jeg er utrolig stolt af, at have lavet 3 Sophie’er (4 hvis man tæller prototypen  med) og er umådelige
taknemmelig for Jenny og Kay’s hjælp, når jeg bare ikke havde timer nok i mit døgn.

Jeg er også rigtig stolt af alle jer, der har fuldført hende!

Jeg håber inderligt, at i alle har nydt denne rejse (tur, udfordring, mønster – hvad du end kalder det).
Jeg håber, at du kan bruge noget af det du har lært i andre mønstre, og at du vil blive ved med at 
opmuntre og inspirere andre med din kærlighed til hækling!

Fortsæt med at fortsætte, mine smukke, og lad hele verden vide, at hækling heler!

https://www.facebook.com/itsallinanutshell
http://www.lookatwhatimade.net/


Hvem hjalp med at gøre dette CAL muligt?

Denne del er super vigtig, da dette CAL ikke ville være blevet, hvad det blev uden disse personer. 
Alle har hele tiden takket mig for dette CAL, men disse mennesker har givet så meget af deres tid 
(og sig selv) for at det kunne lykkedes. Jeg kan ikke starte med at fortælle jer, hvor taknemmelig jeg
er for deres hjælp!

• Testere, oversætter og korrekturlæsere
• Kimberly Slifer
• Claire Martin
• Dianna Baan
• Maja Heidingsfelder
• Lynda Hernandez
• Sandra Larvin
• Tina Poulsen
• Natalie V. Alimpieva
• Susan Wilkes-Baker
• Venetia Smith

• Administratorer (facebook)
• Kimberly Slifer
• Betty Byers
• Claire Martin
• Carolyn Robinson King
• Susan Cutler Cutrer

• Moderatorer (Ravelry) 
• Berniece
• Elfriede
• Kanjigurl (Uofficiel Ravelry gruppe)

• Video – Esther Dijkstra fra It’s All In a Nutshell
• Co-host – Kimberly Slifer
• Designere

• Betty Byers – Bettys Beautiful Border
• Chris Simon – Lace Petal Square (inspiration til Sophie)
• Penny Davis - Dedri’s Rose Garden

• Hjælpsomme feer
• Jenny Lowman
• Kay Crone

• Garn pakker – Deramores var så venlige, at lave farve pakkerne til dette CAL (du kan 
finde dem HER)

• Deltagere – de vigtigste at takke er alle jer, der har lavet Sophie og som har hjulpet andre 
med deres spørgsmål og bekymringer. I har været sådan en fantastisk, omsorgsfuld og 
opmuntrende gruppe! Hver enkelt af jer skal være utrolig stolte af jer selv, både for at lave 
tæppet, men også for at hjælpe andre med deres!

Oversat af Tina Poulsen

https://www.facebook.com/tina.poulsen.54
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/dedris-rose-garden-square-by-penny-davis/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/block-a-week-cal-2014/block-16-lace-petals-photo-tutorial/
http://www.lookatwhatimade.net/danish-translations-of-tutorials/bettys-beautiful-border-danish/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/DANISH-Sophies-Universe-Part-1-Tina-Poulsen.pdf
http://www.deramores.com/?source=awin&utm_source=awin&utm_medium=affiliate&awc=5626_1436297432_aeccf86c3f63d83604f39862c481a6b9
https://www.facebook.com/itsallinanutshell

