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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 6
• km – kædemaske
• fm -fastmaske
• lm – luftmaske
• hstgm – halvstangmaske
• stgm – stangmaske
• stgmf – stangmaske foran arbejdet hæklet omkring masken
• dstgmf – dobbeltstangmaske foran arbejdet hæklet om masken
• 3dstgmf – 3 dobbelt stangmaske foran arbejdet
• popcornmaske – 5 stgm i samme maske. Tag masken af nålen. Sæt nålen i første stgm og
træk masken igennem. Afslut med en lm
• beg. bladmaske – blade foran på arbejdet.
4 lm (foto 1)
slå om 2 gange (Foto 2)
nålen gennem samme maske som du startede i, slå om
tilbage gennem masken
(slå om, tilbage gennem 2 masker) 2 gange (nu har du 2 masker på nålen) (foto 3)
slå om 2 gange (foto 4)
nålen gennem samme maske som du startede i, slå om
tilbage gennem masken (nu har du 5 masker på nålen)
(slå om, tilbage gennem 2 masker) 2 gange (nu har du 3 masker på nålen) (foto 5)
slå om, tilbage gennem de sidste 3 masker (foto 6)
• 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.

God morgen.
I denne uge skal vi lave 8 relative nemme runder, så bliv ikke forskrækket, når du ser de mange ord
og billeder. At skulle forklare mønstre til 2 forskellige sider kræver mange ord og billeder, men
runderne er temmelig lige til og skulle være hurtige at lave.
Jeg er stadig forbløffet over, hvor flotte farvekombinationer i alle har lavet, så jeg vil bede jer om en
tjeneste. Inden i afslutter runde 6, kan i så ikke tage jeres Sophie med på en lille udendørs FOTO
tur? Jeg elsker at se Sophies henslængt i landskabet/omgivelserne omkring jer.. Der er noget
specielt ved at se jeres arbejde naturligt i det miljø i befinder jeg i, da det fortæller meget om
mennesket bag arbejdet.
Jeg elskede at se Sophies i forskellige syd afrikanske miljøer såsom hængende på en stak dæk, med
et bjerg i baggrunden, holdt op af 2 drenge på en idrætsdag eller foran Union bygningen i Pretoria.
Jeg kom i tanke om, at hvis disse fotos får mig til at føle mig nostalgisk og have mindre hjemve, vil
det så ikke også gøre det for andre, der deltager i denne CAL uanset hvor de er fra og hvor de
befinder sig?

Hjørner og tælleri
Når du skal tælle maskerne på de enkelte sider, skal du tælle fra den ene 1 lm bue i hjørnet til den
anden. Dvs at alle de steder hjørnerne er lavet med en maske før og efter 1 stk 1 lm bue, der vil
masken høre til på den ene af siderne og 1 lm buen på den anden side. Ganske ligesom når du laver
firkanter. Undtagelser vil blive markeret.
Marker hjørnerne med maskemarkører, hvis du har problemer med at finde dem.
Og nu kan du fortsætte......

Sophies Universe del 6
Video
Runde 46
Samme farve: 1 lm, 1 fm, 1 lm og 1 fm i samme maske hvor din km fra forrige omgang er.dettte er
dit første hjørne.
Anden farve: En maske på nålen og 1 fm, 1 lm og 1 fm i den første fm af de to fm i hjørnet i starten
af en kort side) Dette er dit første hjørne (foto 1 og 2)
1 fm i de næste 26 masker. (Den sidste maske skal sidde i den 2. fm af 2 fm hjørnet)(foto 3)
1fm, 1 lm og 1 fm i næste maske. (Foto 4)
Lang side:
#spring over næste hstgm
1hsgtm i de næste 3 masker (den sidste hstgm skal være i i hstgm lavet i stgmf fra runde 44 (foto 5)
(1 dstgmf om stgmf fra runde 44 (foto 6)
Spring over næste maske fra runde 45
1 hstgm i de næste 7 masker (den sidste hstgm skal være i den sidste hstgm i stgmf fra runde
44) 8 gange(foto 7)
1 dstgmf om stgmf fra runde 44
spring over næste maske i runde 45
1hstgm i de næste 3 masker (den sidste hstgm skal være i hstgm du lavede i picoten (foto 8)
Kort side:
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste maske (foto 9)
1 fm i de næste 26 masker ( den sidste fm skal være i den 2. fm i 2 fm hjørnet)
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste maske# gentages 4 gange i alt
Undlad den sidste korte side i sidste repetition
1 km i den første fm
Maskeantal: 404 masker og 8 x1 lm-buer (120 fm, 248 hstgm og 36 dstgmf)
Korte side: 28 fm
Lange side: 73 masker ( 2 fm, 62 hstgm og 9 dstgmf)

Runde 47
Dstgmf i denne runde vil være lidt skæve (foto Round 47) Dette retter sig efter et par runder.
Glem ikke at lave 1 lm-buen – dette er din tællemaske i 1 lm-bue hjørnet - i starten og slutning af
alle de lange sider. Marker disse masker, hvis du har problemer med at finde dem igen.
Samme farve: 1 km indtil næste 1 lm-bue. 1 lm og 1 fm i samme bue.
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm i en af 1 lm-buerne på hjørnet i starten af en af de korte
sider. (foto 1)
1 fm i de næste 14 masker (husk den første maske der kan være skjult. Den sidste fm skal sidde i
den fm fra runde 46, som sidder i stgmf fra runde 45 (foto 2)
1 stgmf om stgmf fra runde 45 (foto 3)
1 fm i de næste 14 masker (foto 4)
1 fm i 1 lm buen
Lang side:
#1 lm (foto 5)
(1 dstgmf om picoten fra runde 41 (foto 6 og 7)
spring over næste maske i runde 46
1 hstgm i de næste 7 masker) 9 gange (den 4. hstgm skal sidde i dstgmf fra runde 46) (foto 8)
1 dstgmf om picoten fra runde 41
1 lm
spring over den næste maske fra runde 46
Kort side:
1 fm i næste 1 lm-bue (foto 9)
1 fm i de næste 14 masker (husk den første maske der kan være skjult.)
1 stgmf om stgmf i runde 45
1 fm i de næste 14 masker
1 fm i næste 1 lm-bue# 4 gange i alt
Undlad den sidste kort side repetition
1 km i den første fm
Luk af
Dine korte sider vil måske bule lidt, men det retter sig senere.
Maskeantal: 416 masker og 8 x 1 lm-buer (120fm, 252 hstgm, 4 stgmf og 40 dstgmf)
Kort side: 31 masker (30 fm og 10 stgmf)
Lang side: 73 masker (63 hstgm og 10 dstgmf)

Runde 48 (blade)
I denne runde skal du lave blade, men kun på de korte sider.
Samme og ny farve: En ny maske på nålen og 1 fm i 1-lm buen i hjørnet i starten af en kort side.
1 lm og 1 fm i samme bue. (dette er dit første hjørne)(Foto 1)
Kort side:
#spring over den første (skjulte) maske
1 fm i bagerste maskelænke (foto 2)
(4 lm
spring de næste 4 masker over
1 fm i bagerste maskelænke) 2 gange (foto 3)
1 km (foto 4)(der skal nu være 2 masker inden stgmf
Du skal nu lave din første beg. bladmaske (se masketypebeskrivelsen) i samme maske hvor din
sidste fm er (foto 5)
1 fm om stgmf fra runde 45 (den 2. stgmf nedad)(foto 6 og 7)
1 beg. bladmaske i den fm du lige har lavet i stgmf (foto 8)
spring over de næste 6 masker fra runde 47
1 km i den 7. maske (markeret med pil på foto 9 og vist på foto 10)
(1 fm i bagerste maskelænke
4 lm
spring over de næste 4 masker) 2 gange (foto 11)
1 fm i bagerste maskelænke (foto 12)
Lang side:
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste 1 lm-bue (foto 13)
spring over dstgmf
1 fm i de næste 4 masker
(1 dstgmf om dstgmf fra runde 46 (foto 14)
spring over næste maske i runde 47
1 fm i de næste 7 masker) 8 gange (den 3. maske skal være i dstgmf fra runde 47) (foto 15)
1 dstgm om dstgm fra runde 46
spring over næste maske fra runde 47
1 fm i de sidste 3 masker
1 fm, 1 lm og 1 fm i 1 lm-buen (hjørne) (foto 16)# 4 gange i alt
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i den første fm
Maskeantal: 360 masker, 8 beg. bladmasker, 16 x 4 lm-buer og 8 x 1 lm-buer (256 fm, 8 km og 36
dstgmf)
Kort side: 9 fm (inkl de første i den første bladmaske), 2 km, 4 x 4 lm-buer og 2 blade
Lang side: 74 masker (65 fm og 9 dstgmf)

Runde 49
Samme farve: 1 km til næste 1 lm-bue. 1 lm, 1 fm, 1 lm og 1 fm i samme 1 lm-bue (1. hjørne)
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm, 1 lm og 1 fm i 1 lm-buen i hjørnet i starten af en kort
side.
(dette er dit første hjørne)(Foto 1)
Kort side:
#spring over første maske (den kan være skjult)
1 fm i yderste maskelænke (den har allerede 1 fm i bagerste maskelænke)(markeret med pil på foto
1 og vist på foto 2)
(1 fm i de 4 masker du sprang over i forrige runde foran din 4 lm-bue fra runde 47 (foto 4 og
5)
1 fm i forreste maskelænke i næste maske fra runde 47(her har du også 1 fm i bagerste
maskelænke foto 6) ) 2 gange (foto 7 og 8)
spring over km fra runde 48
Nu skal du arbejde bag din bladmaske.
1 fm i de 3 masker du sprang over i runde 47 (foto 9)(den sidste fm skal sidde i stgmf fra runde 47
foto 10)
1 hstgm i masken mellem bladmaskerne (startmasken af din 2. bladmaske. Markeret med pil på foto
11 og vist på foto 12)
1 fm i de næste 3 masker fra runde 47 (bagved det 2. blad)(foto 13)
spring over den næste km.
(1 fm i forreste maskelænke i næste maske fra runde 47(foto 14)
1 fm i de 4 masker du sprang over i forrige runde foran din 4 lm-bue fra runde 47) 2 gange
1 fm i forreste maskelænke i næste maske fra runde 47 (foto 15)
spring over næste maske fra runde 48
Lang side:
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste 1 lm-bue (foto 16)
1 dstgmf om dstgmf fra runde 47 (foto 17)
spring over de næste 3 masker fra runde 48 (den første maske kan være skjult)
1 stgm i de næste 2 masker (den sidste stgm skal sidde i fm før dstgm fra runde 48)( foto 18)
(1 lm
spring over næste maske (det er dstgm´en fra runde 48)
1 stgm i de næste 2 masker (foto 19)
1 dstgmf om den næste dstgmf fra runde 47 (foto 20)
spring over den næste maske fra runde 48
1 stgm (foto 21)
1 dstgmf om samme dstgm fra runde 47 (foto 22)
spring over næste maske fra runde 48
1 stgm i de næste 2 masker) 8 gange
1 lm
spring over næste maske (dstgmf fra runde 48)
1 stgm i de næste 2 masker
1 dstgmf om den næste dstgmf fra runde 47
spring over de næste 2 masker fra runde 48

1 fm, 1 lm, 1 fm i næste 1 lm-bue# 4 gange i alt (foto 24)
Undlad det sidste 1 fm, 1 lm, 1 fm hjørne
1 km i første fm
Maskeantal: 380 masker og 44 x 1 lm-buer inkl 1 lm-bue hjørnerne (128 fm, 4 hstgm, 176 stgm og
72 dstgmf)
Kort side: 31 masker (30 fm og 1 hstgm)
Lang side: 64 masker og 9 stk 1 lm-buer (2 fm, 44 stgm og 18 dstgmf)

Runde 50 (tulipaner)
Samme farve: 1 km til næste 1 lm-bue. 1 lm, 1 fm, 1 lm og 1 fm i samme bue (dit første hjørne)
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm, 1 lm og 1 fm i hjørnet i starten af en kort side. (dit
første hjørne)
spring over den første maske (den kan være skjult)
1 fm i de næste 30 masker (den 15. maske skal sidde i hstgm fra forrige omgang mellem bladene)
1 lm, 1 fm og 1 lm i næste 1 lm-bue (din første korte side)(foto Short Side)
Lang side:
#spring over den første maske (kan være skjult)
1 fm i de næste 3 masker (foto 1)
(1 popcorn maske foran den næste 1 lm-bue. Den skal sidde i den dstgmf du sprang over i
runde 48 (foto 2 og 3)
1 fm i de næste 7 stgm i runde 49) 8 gange (foto 4)
1 popcornmaske foran den næste 1 lm-bue. Den skal sidde i den dstgmf du sprang over i runde 48
1 fm i de næste 3 masker (den sidste fm skal sidde i dstgmf fra runde 49 (foto 5)
spring over næste maske
Kort side:
1 fm, 1 lm, 1 fm i næste 1 lm-bue
spring næste maske over (den kan være skjult)
1 fm i de næste 30 masker (den 15. maske skal sidde i hstgm fra forrige omgang mellem bladene)
1 fm, 1 lm, 1 lm i næste 1 lm-bue# 4 gange i alt (foto 6)
Undlad den sidste korte side i den sidste repetition
1 km i den første fm
Maskeantal: 420 masker og 8 x 1 lm-buer (384 fm og 36 popcorn masker)
Kort side: 32 fm
Lang side: 73 masker (64 fm og 9 popcorn masker)

Runde 51
Når du arbejder i popcorn masken, skal du arbejde i den første stgm af den. Den maske du trak din
sidste stgm igennem. Denne maske finder du lige til højre for din popcorn maske (til venstre, hvis
du er venstrehåndet)
Samme farve: 3 lm (dette er 1 hstgm og 1 lm) 1 hstgm i samme maske (dette er dit 1. hjørne)
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 hstgm, 1 lm og 1 hstgm i den maske hvor du har din km
fra forrige omgang (dette er dit 1. hjørne)(foto 1)
Kort side:
#1 fm i næste 1 lm-bue (foto 2)
spring over første maske (den kan være skjult)(vist med pil på foto 2)
1 fm i de næste 15 masker (den sidste maske skal sidde i fm hæklet i hstgm fra runde 49)(foto3)
1 stgmf om hstgm mellem bladmasken fra runde 49 (foto 4)
1 fm i de næste 15 masker
spring over den sidste maske
1 fm i 1 lm-buen (foto 5)
Lang side:
1 hstgm, 1 lm, 1 hstgm i næste maske (den kan være skjult)(foto 6)
1 dstgmf om dstgmf fra runde 49 (foto 7)
spring over de næste 2 masker (foto 8)
1 hstgm i de næste 4 fm fra runde 50 (foto 9 og 10)(den 2. hstgm skal sidde i toppen af din popcorn
maske)
(1 dstgmf om dstgmf fra runde 49 (foto 11)
spring over næste maske i runde 50
1 hstgm i de næste 2 masker (foto 12)
1 dstmgf om dstgm fra runde 49 (foto 13)
spring over næste maske i runde 50
1 hstgm i de næste 4 masker) 8 gange (foto 14)(den 2. hstgm skal sidde i toppen af din popcorn
maske)
1 dstgmf om dstgmf fra runde 49
spring over næste maske i runde 50 (foto 15)
1 hstgm, 1 lm, 1 hstgm i næste maske# 4 gange i alt (den første fm i dit tidligere 1 fm, 1 lm, 1 fm
hjørne)(foto 16)
Undlad det sidste (1 hstgm, 1 lm, 1 hstgm) hjørne i den sidste repetition
1 km i 2. lm fra starten/hstgm
Maskeantal: 428 masker og 8 x 1 lm-buer (128 fm, 224 hstgm, 4 stgmf og 72 dstgmf)
Kort side: 35 masker (32 fm, 2 hstgm og 1 stgmf)
Lang side: 72 masker (54 hstgm og 18 dstgmf)

Runde 52
Samme farve: 3 lm (første hstgm og 1 lm) 1 hstgm i samme maske (dit første hjørne)
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 hstgm, 1 lm og 1 hstgm i den maske hvor du har din km
fra forrige omgang (dette er dit 1. hjørne)
Kort side:
#1 fm i 1 lm-buen (foto 1)
spring over den første maske (den kan være skjult)
1 fm i de næste 34 masker (den 17. skal sidde i stgmf fra forrige omgang)
1 fm i næste 1 lm bue
Lang side:
spring over den første maske (den kan være skjult)
1 hstgm, 1 lm, 1 hstgm i næste maske (det er dstgmf fra forrige runde)(foto 2)
1 stgm i de næste 69 masker (foto 3)
1 hstgm, 1 lm, 1 hstgm i næste maske# 4 gange i alt (første maske af 1 hstgm, 1 lm, 1 hstgm hjørnet
fra forrige runde)(foto4)
undlad det sidste 1 hstgm, 1 lm, 1 hstgm hjørne
1 km i 2. lm fra starten/hstgm
Maskeantal: 436 masker og 8 x 1 lm-buer (144 masker, 16 hstgm og 276 stgm)
Kort side. 38 masker (36 fm og 2 hstgm)
Lang side: 71 masker (2 hstgm og 69 stgm)

Runde 53
Dit arbejde vil have tilbøjelighed til at bule en del i denne runde, da du i dstgmf gentagelserne vil
tilføje 2 masker, men kun springe over 1. (foto 14)
Samme farve: 3 lm (din første hstgm og 1 lm) 1 hstgm i samme maske (dit første hjørne)
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 hstgm, 1 lm og 1 hstgm i den maske hvor du har din km
fra forrige omgang (dette er dit 1. hjørne)
Kort side:
#1 fm i den næste 1 lm-bue (foto 1)
spring over den første maske (den kan være skjult)
1 fm i de næste 18 masker(den sidste maske skal være i fm hæklet i fm i stgmf fra runde 51)(foto2)
1 stgmf i stgmf fra runde 51 (foto 3)
spring over næste maske i runde 52 (foto 4)
1 fm i de næste 18 masker
1 fm i den næste 1 lm-bue (foto 5)
Lang side:
spring over den første maske (den kan være skjult)
1 hstgm, 1 lm og 1 hstgm i næste maske (foto 6)
spring over den næste maske
1 stgm i næste maske (dette er masken lige over popcorn masken i runde 49)(foto 7)
(1 3dstgmf om stgmf fra runde 51 til venstre for popcorn masken (højre for venstrehåndede)
(foto 8)
1 3dstgmf om stgmf fra runde 51 til højre for samme popcorn maske (venstre for
venstrehåndede)(foto 9 og 10)
spring over næste maske i runde 52
1 stgm i de næste 7 masker) 8 gange (den sidste maske skal sidde i stgtm lige over næste popcorn
maske fra runde 49)(foto 11)
1 3dstgmf om stgmf fra runde 51 til venstre for popcorn masken (højre for venstrehåndede)(foto 8)
1 3dstgmf om stgmf fra runde 51 til højre for samme popcorn maske (venstre for venstrehåndede)
spring over næste maske i runde 52
1 stmg i næste maske (foto12)
1 hstgm, 1 lm og 1 hstgm i næste maske, som er den første af 1 hstgm, 1 lm og 1 hstgm hjørnet i
forrige runde # 4 gange i alt (foto 13)
Undlad det sidste 1 hstgm, 1 lm, 1 hstgm hjørne i sidste repetition
1 km i 2. lm fra starten/hstgm
Maskeantal: 476 masker og 8 x 1 lm-buer (152 fm, 16 hstgm, 232 stgm, 4 stgmf og 72 dstgmf)
Kort side: 41 masker (38 fm, 2 hstgm og 1 stgmf)
Lang side: 78 masker (2 hstgm, 58 stgm og 18 dstgmf)
Nu må du gerne trække vejret igen ;-)
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