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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

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/#resources
https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/?fref=ts
http://lookatwhatimade.us6.list-manage.com/subscribe?u=43cd232a6a074efe62e3b7797&id=ad5cdf5a7b


Masketyper til del 14

• stgm – stangmaske
• fm -fastmaske 
• lm – luftmaske 
• km – kædemaske
• hstgm – halvstangmaske
• dstgm dobbeltstangmaske
• 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

*inden du starter, så tjek lige at du har garn nok til alle 5 runder i samme farve. Hvis du laver den 
mellem størrelse og følger mit garn- og farvevalg, skal du have 118 meter tilbage af den Light Blue
til denne del.

Anatomien i maskerne

Jeg er blevet opmærksom på, at nogle af jer ikke har opdaget min side omkring Hjørner og den 
mulige skjulte maske, som viser anatomien på maskerne i hækling. Hvis du stadig er i tvivl om, 
hvilke maskelænker der hører til hvilke masker, så kig HER

Jeg har lagt mærke til, at nogle bliver forvirrede, når jeg omtaler den første (skjulte) maske. Det er 
sandt, at denne maske ikke altid er skjult, specielt hvis du ved, hvad du skal kigge efter, men ved at 
lægge vægt på det minder jeg både dig (og mig selv) venligt om, at være opmærksom på 
placeringen af den første maske.

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2014/01/maskeanatomi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gGiIuLu_jcA
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/DANISH-Sophies-Universe-Part-1-Tina-Poulsen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Zp-bB6Yz8og
https://www.youtube.com/watch?v=rAyaGxKrKfQ
https://www.youtube.com/watch?v=SUX8-reetoY
https://www.youtube.com/watch?v=PfxNxUUnTu4
https://www.youtube.com/watch?v=yG99ihmsTeM


God morgen og velkommen til del 14 i Sophies Universe CAL 2015. Du kan roligt tage en kop 
kaffe, for inden du kan komme igang med at hækle, vil jeg gerne kreditere to meget specielle 
kvinder.

I denne uge skal vi afslutte det sommerfugle bånd, vi startede på i sidste uge. Inspirationen til disse 
er hentet fra Chris Simons Butterfly Garden. Du husker måske, at inspirationen til starten af Sophies
liv var fra Chris Simons Lace Petal Square. Jeg er helt tydeligt en fan af Chris Simons arbejde. Du 
kan finde alle hendes mønstre her på Ravelry. Du kan også finde hende på thecolorfulom, på 
facebook eller på YarnCrazy.

Inden vi gik igang med Sophies Universe, lavede Kimberly Slifer dette smukke tæppe ved at lade 
Sophies Garden vokse med dele af andre mønstre. Lagde du mærke til sommerfuglene?

Så denne uge er en hyldest til Chris Simon og Kimberly Slifer, to meget specielle kvinder. Uden 
dem havde Sophies Universe ikke eksisteret.

https://www.facebook.com/Yarncrazy
https://instagram.com/thecolorfulom/
http://www.ravelry.com/designers/chris-simon
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/block-a-week-cal-2014/block-16-lace-petals-photo-tutorial/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/block-a-week-cal-2014/block-10-butterfly-garden-photo-tutorial/


Sophies Universe del 14
Video

Runde 93

Samme farve: 1 km i næste 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 2 lm-bue hjørnerne.

#spring over den første (skjulte) maske
(1 stgm i de næste 14 masker
5 lm 
Spring de næste 5 masker over) 8 gange
1 stgm i de sidste 14 masker
(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: 520 stgm, 32 x 5 lm-buer og 4 x 2 lm-bue hjørner
Pr side: 130 stgm og 8 x 5 lm-buer

https://www.youtube.com/watch?v=i5j7FdVNgzM
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-part-14-cal-2015/


Runde 94

Samme farve: 1 km i næste 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

#spring over den første (skjulte) maske
1 stgm i de næste 14 masker (foto 1) Der skal nu være 1 stgm inden din 5 lm-bue
(7 lm
Spring over næste stgm, 5 lm-buen og næste stgm
1 stgm i de næste 12 masker) 7 gange (foto 2 – 5)
7 lm
Spring over næste stgm, 5 lm-buen og næste stgm
1 stgm i de næste 15 masker
(2 stgm, 2 lm og 2 stgm) i næste 2 lm-bue # 4 gange i alt
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i toppen af dine første 3 lm/første stgm

Maskeantal: 468 stgm, 32 x 7 lm-buer og 4 x 2 lm-bue hjørner
Pr side: 117 stgm og 8 x 7 lm-buer



Runde 95

Dine sommerfugle vil se lidt underlige ud efter denne runde. Bare træk lidt i dem, for at rette dem 
lidt ud.

Samme farve: 1 km i næste stgm og ind i næste 2 lm-bue (2 lm, 1 hstgm, 2 lm og 2 hstgm) i samme 
bue
Anden farve: en ny maske på nålen og (2 hstgm, 2 lm og 2 hstgm) i et af dine 2 lm-bue hjørner

#1 hstgm i de næste 16 masker (foto 1) Husk den første (skjulte) maske
(2 lm (foto 2)
1 dstgm mellem den 2. og den 3.  af de 5 oversprungne masker fra runde 92. Den skal sidde 
omkring 5 og 7 lm-buen fra runde 93 og 94 (foto 3 - 5)
2 lm (foto 6)
1 hstgm i de næste 12 masker) 8 gange (foto 7 og 8)
Nu skal du have 5 masker tilbage inden dit næste 2 lm-bue hjørne
1 hstgm i de næste 5 masker
(2 hstgm, 2 lm og 2 hstgm) 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 2 lm/første hstgm

Maskeantal: 516 masker, 64 x 2 lm-buer og 4 x 2 lm-bue hjørner
Pr side: 129 masker og 16 x 2 lm-buer (121 hstgm og 8 dstgm)



Runde 96

Samme farve: 1 km i næste hstgm og 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)

#spring over den første (skjulte) maske
1 fm i de næste 17 masker (foto 2)
(3 fm i næste 2 lm-bue (foto 3)
1 fm i næste dstgm ( foto 4)
3 fm i næste 2 lm-bue (foto 5)
Spring over den første (skjulte) maske
1 fm i de næste 11 masker) 8 gange
Nu skal du have 7 masker tilbage inden næste 2 lm-bue hjørne.
1 fm i de næste 7 masker
(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: 680 fm og 4 x 2 lm-bue hjørner
Pr side: 170 fm



Runde 97 

Samme farve: 1 km 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 et af dine 2 lm-bue hjørner

#1 stgm i de næste 170 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: 696 stgm og 4 x 2 lm-bue hjørner
Pr side: 174 stgm

Du vil nok blive lettet over, at dette – udover efter den allersidste del af tæppet – at jeg vil bede dig 
om at ligge dit tæppe i stræk. Husk at det ikke er en nødvendighed. Det vil rette sig ud efter et par 
uger, men hvis du vil tage et godt billede af det, 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 .

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  Anne Grethe Schnejder Bjerregaard, 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.

https://www.facebook.com/belinda.storm
https://www.facebook.com/inge.m.hansen.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/maibritt.dyreholt
https://www.facebook.com/maibritt.dyreholt
https://www.facebook.com/ulla.s.petersen?fref=ufi
https://www.facebook.com/Gaegge
https://www.facebook.com/groups/394057490755645/edit/
https://www.facebook.com/tina.poulsen.54
https://twitter.com/dedristrydom
https://www.pinterest.com/dedri/
https://plus.google.com/u/0/+LookatwhatimadeNet/posts
http://www.bloglovin.com/people/lookatwhatimade-3807673
https://www.facebook.com/Lookatwhatimade
http://lookatwhatimade.us6.list-manage.com/subscribe?u=43cd232a6a074efe62e3b7797&id=ad5cdf5a7b
http://www.amazon.com/gp/product/B00B3SM3XU/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00B3SM3XU&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=Y2K7BNBB4HGYB5LB
http://www.amazon.com/gp/product/B00H001AP2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00H001AP2&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=FAZ3EIJ3RFKWLVGZ
http://www.amazon.com/gp/product/B0050P218E/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B0050P218E&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=QBAURM64HMQILDSX
https://www.anniescatalog.com/crochet/content.html?content_id=628&type_id=S
https://www.facebook.com/Lookatwhatimade

