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Masketyper til Sophies Universe Del 5
• fm -fastmaske
• lm – luftmaske
• stgm – stangmaske
• stgmf – stangmaske foran arbejdet hæklet omkring masken
• fmf – fastmaske foran arbejdet hæklet omkring masken
• hstgm – halvstangmaske
• km – kædemaske
• popcornmaske – 5 stgm i samme maske. Tag masken af nålen. Sæt nålen i første stgm og
træk masken igennem. Afslut med en lm
• Begyndelses popcornmaske – 3 lm ( 1. stgm) 4 stgm i samme maske. Tag masken
af nålen. Sæt nålen i første stgm og træk masken igennem. Afslut med 1 lm
• V-maske – 1 stgm, 1 lm, 1 stgm i samme maske
• Picot – 3 luftmasker, 1 kædemaske i 3. maske fra nålen
• 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 an ny farve garn.

Sophies Universe del 5
Video
Runde 37
Samme og ny farve: En ny maske på nålen og 2 stgm, 1 hstgm, 2 stgm i et af 2 lm-bue hjørnerne. Så
er dit første hjørne lavet.
#Spring over de næste to masker (den første maske kan være gemt)
1 stgm i de næste 80 masker
Spring over de sidste 2 masker
(2 stgm, 1 hstgm, 2 stgm) i næste 2 lm-bue# 4 gange i alt
Undlad det sidste hjørne
1 km i toppen af din første stgm.
Det første foto viser de 2 x 2 masker du skal springe over på hver sin side af (2 stgm, 1 hstgm, 2
stgm) hjørnet
Maskeantal: 340 masker (4 hstgm og 336 stgm)
Pr side: 84 stgm (eksl hstgm i hjørnerne)

Vigtigt
Fra nu af vil dit arbejde blive 8 kantet. 4 lange sider og 4 korte sider. Efterhånden som du får hæklet
flere runder, vil de korte sider blive længere og de lange sider blive kortere. Du vil snart kunne se,
hvad jeg mener.

Runde 38 (blade)
Samme og ny farve: En ny maske på nålen og 1 stgm, 1 lm og 1 stgm i den 5. stgm efter hstgm i
hjørnet talt til venstre. (Foto 1)(dette er din første V-maske.) (Denne gang skal der kun være 1 lm
imellem stgm. Se masketyperne længere oppe) (foto 1)
#Spring over de næste 2 masker og lav en V-maske i næste maske# 25 gange (foto 2)
Du skal nu have 26 V-masker og 4 stgm tilbage til hjørnet (foto 3)
Kort side:
# 8 lm, spring over de næste 9 masker (foto 4)
Lang side:
1 V-maske i den 5. stgm efter hstgm i hjørnet. (markeret med pil på foto 4 og vist på foto 5)
(Spring over de næste 2 masker og lav en V-maske i næste maske) 25 gange # 4 gange i alt
1 km i den første stgm
Maskeantal: 104 V masker og 4 x 8 lm-buer
Kort side: 1 x 8 lm-bue
Lang side: 26 V masker

Runde 39 (Tulipaner)
I denne runde skal du lave tulipaner. Den kan komme til at virke en anelse stram. Hækl lidt løsere i
2 lm buerne, så skal det nok gå.
Ligesom i runde 18, skal popcorn maskerne lukkes med 1 lm. Denne maske er en del af popcorn
masken! Når du bliver instrueret i, at lave 2 lm efter hver popcorn maske, er disse 2 IKKE inkl
afluknings lm i popcorn masken. (markeret med rød pil på foto 2)
Samme farve: 1 km ind i 1 lm-buen. 1 begyndelses popcorn maske (se masketype beskrivelsen)
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 stgm i 1 lm-buen i en af de første V-masker på en af
siderne. 4 stgm i samme bue og færdiggør popcorn maske ved at lukke med 1 lm. (vist på foto 1 og
markeret med rød pil på foto 2)
(2 lm, 1 popcorn maske i næste 1 lm-bue) 25 gange (Foto 3)
Nu skal du have 26 popcorn masker. 1 i hver V-maske fra forrige runde
Kort side:
#5 lm (foto 4)
1 fmf om hjørne hstgm fra runde 37 foran 8 lm-buen fra runde 38
5 lm (foto 5)
Lang side:
1 popcorn maske i 1 lm-bue i den første V-maske fra forrige runde (foto 6)
(2 lm, 1 popcorn maske i 1 lm-buen i den næste V maske fra forrige runde)25 gange# 4 gange i
alt
Undlad den sidste lang side repetition
1 km i den første popcorn maske.
Maskeantal: 180 masker, 8 x 5 lm-buer og 100 x 2 lm-buer (4 fmf og 104 popcorn masker)
Kort side: 1 fmf og 2 x 5 lm-buer
Lang side: 26 popcorn masker og 25 x 2 lm-buer

Runde 40
I denne runde skal du arbejde i 2 lm-buerne fra runde 39 OG mellem V maskerne fra runde 38.
Når du arbejder i V-maskerne skal det være FORAN i den relevante 2 lm-bue.
For mig var det nemmest at bukke 2 lm-buen om bag arbejdet, når jeg hæklede mellem V-maskerne
fra runde 38. Så var de ikke i vejen.
Samme farve: km til næste 2 lm-bue. 1 lm og 1 fm i samme bue. 1 stgm mellem V-maskerne fra
runde 38 foran 2 lm-buen. 1 fm i 2 lm-bue fra før. (den du startede i)(foto 2 – 5)
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm i den første 2 lm-bue på en af de lange sider (foto 1)
1 stgm mellem V-maskerne fra runde 38 foran 2 lm-buen, 1 fm i 2 lm-buen fra før (den du startede
i)(foto 2 – 5)
(spring over næste popcorn maske,
1 fm i næste 2 lm-bue
1 stgm mellem V-maskerne fra runde 38 foran 2 lm-buen. 1 fm i 2 lm-bue fra før.
1 fm i næste 2 lm-bue) 24 gange
Kort side:
#4 fm om den første 5 lm-bue (foto 6)
1 stgm i den første hjørne stgm fra runde 37 foran 5 lm-buen
1 hstgm i den næste hjørne stgm
1 fm i fmf fra runde 39 (foto 7 er de 3 masker du lige har lavet)
1 fm i næste 5 lm-bue (foto 8)
1 hstgm i den første hjørne stgm fra runde 37 foran 5 lm-buen
1 stgm i den næste hjørne stgm
4 fm om (den sidste)5 lm-buen (foto 9)
Lang side:
(spring over næste popcorn maske
1 fm i næste 2 lm-bue
1 stgm mellem V-maskerne fra runde 38 foran 2 lm-buen.
1 fm i 2 lm-bue fra før.) 25 gange# 4 gange i alt
Undlad den side lang side repetition
1 km i den første fm
Luk af
Maskeantal: 356 masker (240 fm, 8 hstgm og 108 stgm)
Kort side: 14 masker (10 fm, 2 hstgm og 2 stgm)
Lang side: 75 masker (50 fm og 25 stgm)

Runde 41 (lilla blade)
I denne runde skal du lave nogle smukke lilla blade. De er magen til dem du lavede i runde 10 og 13
Samme og anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm i den 4. fm i den første 5 lm-buen på en af
de korte sider. 1 fm i de næste 3 masker (foto 1) 1 stgmf om fmf fra runde 39 (foto 2) 1 fm i den
næste maske fra runde 40 (lige bagved den stgmf du lige har lavet) 1 fm i de næste 3 masker (foto3)
(den sidste fm skal sidde i den første fm efter stgm. Dette er din første korte side)
Lang side:
#1 fm i næste maske (marker denne maske, så det er nemmere at tælle maskerne senere)(foto 4)
(spring over de næste 3 masker
4 dstgm i næste maske (foto 5)
1 picot (3 lm, 1 km i den første lm)
4 dstgm i samme maske.
Spring over de næste 3 masker
1 fm i næste maske) 10 gange (den sidste fm skal sidde i den 3. fm i 5 lm-buen på den korte side.
Marker denne maske, så det er nemmere at tælle maskerne senere)(foto 6 og 7)
Hint: For ikke at skulle pille op et utal af gange, får du her et hint til disse blade. Det 1. blad skal
sidde i stgm mellem de første 2 popcorn. Det 4. blad skal sidde i stgm mellem 9. og 10. popcorn.
Det 7 blad skal sidde i stgm mellem 17. og 18. popcorn. Det 10. blad skal sidde mellem de sidste 2
popcorn.
Du behøver ikke tælle alle popcornene, men TJEK lige, at blade nr 1, 4, 7 og 10 sidder i 1 stgm.
(foto 9)
kort side:
1 fm i de næste 4 masker
1 stgmf om fmf fra runde 39
1 fm i næste maske fra runde 40 (lige bagved stgmf du lige har lavet)
1 fm i de næste 3 masker# 4 gange i alt
Undlad den sidste kort side i sidste repetition
1 km i den første fm
Luk af
Maskeantal: 400 masker og 40 picot (76 fm, 4 stgmf, 320 dstgm og 40 picot)
Kort side: 9 masker (8 fm og 1 stgmf)
Lang side: (talt fra første til sidste maskemarkør) 10 blade og 11 fm (8 dstgm og 1 picot pr blad)

Runde 42
I denne runde skal du også hækle 3 lm-buerne lidt løsere end det andet. Når du arbejder bagom
maskerne, kan det godt se ud som om, at dit arbejde strækker sig lidt, men det skal nok rette sig
efterfølgende. Hvis du senere vil få problemer med at identificere 1 lm-buerne på de korte sider, så
sæt en maskemarkør i dem.
Samme og ny farve: En ny maske på nålen og 1 fm i den 7. dstgm i det sidste lilla blad på en af de
lange sider. 1 lm og 1 fm i samme maske. 1 fm i den sidste dstgm i bladet. 1 hstgm i næste maske.
(foto 1) 1 fm i de næste 9 masker. (den 5. skal sidde i dstgmf fra forrige runde) 1 hstgm i næste
maske. 1 fm i den 1. dstgm i bladet fra forrige runde. 1 fm, 1 lm og 1 fm i den næste dstgm (foto 2)
Så er din første korte side lavet.
Lang side: (hækles i bagerste maskelænke)
(3 lm (foto 3)
spring over de næste 4 dstgm og picoten
1 fm i den 7. dstgm i bladet fra forrige runde
1 hstgm i den sidste dstgm (foto 4)
1 stgmf om fm mellem bladene (foto 5)
1 hstgm i den 1 dstgm i næste blad
1 fm i den 2. dstgm i bladet) 9 gange (foto 6)
3 lm
spring over de næste 4 dstgm og picoten
Kort side: (hækles i begge maskelænker)
1 fm, 1 lm og 1 fm i den 7. dstgm i det sidste blad
1 fm i den sidste dstgm i bladet
1 hstgm i næste maske
1 fm i de næste 9 masker
1 hstgm i næste maske
1 fm i den 1. dstgm i det første blad
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste dstgm# 4 gange i alt
Undlad den sidste korte side i den sidste repetition
1 km i den første fm
Du behøver ikke ligge 3 lm-buerne om bag dit arbejde. Det kan du gøre senere.
Maskeantal: 248 masker, 40 x 3 lm-buer og 8 x 1 lm-hjørner (132 fm, 80 hstgm og 36 stgmf)
Kort side: 15 masker (13 fm og 2 hstgm)
Lang side: 47 masker og 10 x 3 lm-buer (20 fm, 18 hstgm og 9 stmgf)
Har du problemer med at tælle maskerne?
Når du tæller maskerne på siderne, både i denne men også fremover, skal du tælle fra 1 lm-buen i
hjørnerne. I de runder hvor det er 2 lm-buer i hjørnerne, er det her du skal tælle fra og til næste 2
lm-bue hjørne. Ved undtagelser vil det bliver fremhævet.

1 lm-buen er lidt besværlig at komme ind i i næste runde. Du kan også hurtigt komme til at glemme
den første fm efter 1 lm-buen. Nogle af disse skal du springe over, så vær sikker på, at du kan finde
dem. Herunder kan du se et billede af den 1. maske efter en lm-bue.

Runde 43
Samme farve: 1 lm, 1 fm, 1 lm og 1 fm i samme maske hvor din km fra forrige runde sidder
Ny farve: En ny maske på nålen og 1 fm i den sidste fm på en af de lange sider (fm før 1 lm buen)
1 lm og 1 fm i samme maske (foto 1)
1 fm i næste 1 lm-bue (foto 2)
Spring over næste maske (den kan være skjult)
1 fm i de næste 7 masker (markeret med pil på foto 2 og vist på foto 3)(den sidste fm skal sidde i
stgmf fra runde 41
1 stgmf om stgm fra runde 41 (foto 4)
1 fm i de næste 7 masker fra runde 42
1 fm i næste 1 lm-bue (foto 5)
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste maske (kan være skjult)(markeret med pil på foto 5 og vist på foto 6)
Dette er din første korte side
Lang side:
#2 fm i næste 3 lm-bue (foto 7)
1 fm i de næste 5 masker (foto 8)
(3 fm i den næste 3 lm-bue
1 fm i de næste 5 masker) 8 gange (i sidste repetition skal der kun være 2 lm i 3 lm-buen)
Kort side:
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste maske
1 fm i næste 1 lm-bue
spring over næste maske (kan være skjult)
1 fm i de næste 7 masker
1 stgmf om stgmf fra runde 41
1 fm i de næste 7 masker
1 fm i næste 1 lm-bue
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste maske (kan være skjult)# 4 gange i alt
1 km i første fm
Maskeantal: 376 masker og 8 x 1 lm-buer (372 fm og 4 stgmf)
Kort side: 19 masker (18 fm og 1 stgmf)
Lang side: 75 fm

Runde 44
Alle de lange sider starter med 4 fm og slutter med 3 fm. Denne asymmetri bliver der rettet op på i
næste runde.
Samme farve: 1 lm, 1 fm 1 lm og 1 fm i samme maske hvor du har din km fra forrige runde
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm, 1 lm og 1 fm i samme maske hvor du har din km fra
forrige runde
1 fm i næste 1 lm-bue
1 fm i de næste 19 masker (foto 1)(Den første fm kan være skjult)
1 fm i næste 1 lm-bue
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste maske (den kan være skjult)(foto 2)
Dette er din første korte side.
Lang side:
#spring over den næste fm (markeret med pil på foto 2)
1 fm i de næste 4 masker (den sidste fm skal sidde i stgmf fra runde 42)(foto 3)
(1 stgmf om stgmf fra runde 42 (foto 4)
spring over næste fm (foto 5)
1 fm i de næste 7 masker) 8 gange (den sidste fm skal sidde i stgmf fra runde 42)(foto 6)
1 stmgf om stgmf fra runde 42
spring over næste maske fra runde 43
1 fm i de næste 3 masker
Kort side:
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste maske
1 fm i næste 1 lm-bue
1 fm i de næste 19 masker (den første fm kan være skjult)
1 fm i næste 1 lm-bue
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste maske (den kan være skjult)# 4 gange i alt
Undlad den sidste kort side i sidste repetition1 km i den første fm
Maskeantal: 380 masker og 8 1 lm-buer ( 344 fm og 36 stmgf)
Kort side: 23 fm
Lang side: 74 masker (65 fm og 9 stgmf)

Runde 45
Samme farve: 1 km til næste 1 lm-bue. 1 lm og 2 fm i samme 1 lm-bue
Anden farve: En ny maske på nålen og 2 fm i den første 1 lm-bue på en kort side. (foto 1)
spring over næste maske (den kan være skjult)
1 fm i de næste 11 masker (den sidste fm skal sidde i stgmf fra runde 43)(foto 2)
1 stgmf om stgmf fra runde 43 (foto 3)
1 fm i de næste 11 masker (foto 4)
2 fm i næste 1 lm-bue (foto 5)
Lang side:
#spring over den første fm (den kan være skjult)(markeret med pil på foto 5)
1 hstgmf i 2. lm i picoten og næste maske fra runde 44 (foto 6 og 7)
(1 hstgm i de næste 7 masker (den 4. skal sidde i stgmf fra forrige runde) (foto 8)
1 hstgmf i 2. lm i picoten og næste maske fra runde 44) 9 gange (foto 9)
(foto 10 viser den sidste hstgm på den lange side)
Kort side:
2 fm i 1 lm-buen
spring over næste maske (kan være skjult)
1 fm i de næste 11 masker (den sidste fm skal sidde i stgmf fra runde 43)
1 stgmf om stgmf fra runde 43
1 fm i den næste 11 masker
2 fm i 1 lm-buen# 4 gange i alt
Undlad den sidste kort side i sidste repetition
1 km i den første fm
Maskeantal: 400 masker (104 fm, 292 hstgm og 4 stgmf)
Kort side: 27 masker (26 fm og 1 stgmf)- denne maske inkl begge fm i 2 lm-bue hjørnet
Lang side: 73 hstgm
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