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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 Sophies Universe Del 4 
• fm   -fastmaske 
• lm   – luftmaske 
• fmb   – 1 fastmaske hæklet bagved arbejdet og omkring masken 
• km   – kædemaske
• stgmf   – stangmaske foran arbejdet hæklet omkring masken 
• hstgmb   – halvstangmaske bagved arbejdet hæklet omkring masken
• stgmb   – stangmaske bagved arbejdet hæklet omkring masken
• dstgmb – 1 dstgm bagved arbejdet hæklet omkring masken
• fmf   – fastmaske foran arbejdet hæklet omkring masken
• dstgmf   – dobbeltstangmaske foran arbejdet hæklet omkring masken
• hstgm   – halvstangmaske
• stgm   – stangmaske
• dstgm   dobbeltstangmaske 
•
• dstgmfklynge     – 3 dstgm der er hæklet sammen foran arbejdet omkring masken
• 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.

https://www.youtube.com/watch?v=m6yhJC7idQM
https://www.youtube.com/watch?v=gGiIuLu_jcA
https://www.youtube.com/watch?v=yG99ihmsTeM
https://www.youtube.com/watch?v=Zp-bB6Yz8og
http://crochetparfait.blogspot.dk/p/fptr-front-post-triple-or-treble-crochet.html
https://www.youtube.com/watch?v=PF05loiXDjA
https://www.youtube.com/watch?v=aWdevHEtSk0
https://www.youtube.com/watch?v=EbQ41jRDaBw&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=mawHHZyaWpI
https://www.youtube.com/watch?v=rAyaGxKrKfQ
https://www.youtube.com/watch?v=YRkB2JaTBBg
https://www.youtube.com/watch?v=SUX8-reetoY
https://www.youtube.com/watch?v=PfxNxUUnTu4


Sophies Universe Del 4
Video

Runde 26

I denne runde skal du arbejde bagfra om maskerne fra runde 24.
For at du kan være sikker på, at du får alle maskerne med, er der lagt referencepunkter ind i 
opskriften.

At lave hjørnerne kan være lidt drilsk.

Samme og anden farve: En ny maske på nålen og 1 fmb om en af stgmf fra runde 24. (foto 1) 1 fmb 
om de næste 9 masker

#1 hstgmb om de næste 10 masker(den sidste skal sidde i masken før stgmf fra forrige runde)(foto2)
1 stgmb om de næste 9 masker
3 x dstgmb om næste maske
2 lm og 3 x dstgmb om næste maske. Det er dit hjørne. (foto 3 og 4)
1 stgmb om de næste 9 masker  (den sidste skal sidde i masken før en af stgmf fra runde 24 (foto 5)
1 hstgmb om de næste 10 masker
1 fmb om de næste 20 masker# 4 gange i alt 
Undlad de sidste 10 fmb i den sidste repetition
1 km i den første fm

Maskeantal: 256 masker og 4 x 2 lm-buer (80 fmb, 80 hstgmb, 72 stgmb og 24 dstgmb)

https://www.youtube.com/watch?v=odsOV2KMl94
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-part-4/


Runde 27

Samme farve: 1 lm og 1 fm i samme maske som du er i. 1 fm i de næste 13 masker
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm i samme maske hvor du har din km fra forrige omgang. 
1 fm i de næste 13 masker (foto 1)

#1 hstgm i de næste 3 masker
1 stgm i de næste 12 masker (den sidste maske skal sidde i den sidst stgmb før de 3 dstgmb fra 
forrige omgang) ( foto 2)
Spring over de næste 3 dstgmb
6 stgm, 1 picot og 6 stgm i 2 lm-buen (der er ikke meget plads, men det kan lade sig gøre)(Foto 3-
5)
spring over de næste 3 dstgmb 
1 stgm i de næste 12 masker (markeret med pil på foto 5 og vist på foto 6)
1 hstgm i de næste 3 masker
1 fm i de næste 28 masker# 4 gange i alt 
Undlad de sidste 14 fm i sidste repetition
1 km i den første fm
Luk af

Maskeantal: 280 masker og 4 picot hjørner (112 fm, 24 hstgm og 144 stgm)
Pr side: 70 masker (28 fm, 6 hstgm og 36 stgm)



Runde 28

I denne runde kan hjørnerne godt se ud som om de strammer lidt, men bekymr dig ikke om det.

Samme og anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm i en af picoterne i hjørnerne (foto 1)

#4 lm (foto 2)
1 dstgmfklynge om de 3 dstgmb fra omgang 26 (foto 3 og 4)
2 lm
spring de næste 4 stgm over efter dstgm´erne
1 hstgm i de næste to masker (1. maske er markeret med pil på foto 6. Vist på foto 7)
2 lm spring over de næste to masker
1 hstgm i de næste to masker
(2 lm spring over de næste to masker
1 fm i de næste to masker) 9 gange
(2 lm, spring over de næste to masker
1 hstgm i de næste  2 masker) 2 gange. (Nu skal der være 4 masker tilbage inden dstgmb fra runde 
26 )(Foto 8)
2 lm
1 dstgmfklynge om de 3 dstgmb fra omgang 26 (foto 9)
4 lm
1 fm i picoten# 4 gange i alt

Undlad den sidste fm i sidste repetition
1 km i første fm
Luk af.

Skub 4 lm buerne og fm i hjørnerne ned bag arbejdet. Disse skal ikke bruges mere (foto 11 og 12)

Maskeantal: 116  masker, 8 x 4 lm-buer, 56 x 2 lm-buer (8 x 3stgmf klynger, 32 hstgm, 76 fm inkl 
hjørne fm)
Per side: 29 masker, 2 x 4 lm-buer og 14 x 2 lm-buer (2 x 3 stgm klynger, 8 hstm og 19 fm) 





Runde 29

Bortset fra 16 masker, så vil vi i denne runde arbejde i maskerne fra runde 27

Samme og ny farve: En ny maske på nålen og 1 hstgm i den 2. hstgm fra runde 28 (foto 1)

#1 dstgmf om de to masker fra omgang 27 lige under 2 lm-buen fra runde 28 (foto 2) Husk at 
maskerne skal rundt om maskerne og ikke i toppen af dem (foto 5)
(2 lm og  1 stgmf i de to masker fra omgang 27 lige under 2 lm-buen fra runde 28) 10 gange
2 lm og 1 dstgmf i de to masker fra omgang 27 lige under 2-lm buen
1 hstgm i de næste 2 masker fra runde 28 (foto 6)

Nu skal vi hækle rundt om hjørnet lavet i runde 27. 4 lm-buerne bag hjørnet skal du bare ignorere.
Maskerne fra runde 28 skal du måske skubbe til side, for at kunne se de 
masker fra runde 27, som du skal hækle i (foto 9)

2 lm og 1 x dstgmklynge i de første 3 masker (foto 7 og 8)
(4 lm og 1 x dstgmklynge i de næste 3 masker) 3 gange (foto 9 og 10)
2 lm og 1 hstgm i de næste 2 masker (foto 11)# 4 gange i alt (den første # er før 1 dstgmf)
Undlad den sidste hstgm i den sidste repetition
1 km i den første hstgm
Luk af

Maskeantal: 128 masker, 52 x 4 lm-buer og 52 x 2 lm-buer (16 x 3 stgm klynger, 16 hstgm, 16 
dstgmf og 80 stgmf)
Pr side: 32 masker, 3 x 4 lm-buer, 13 x 2 lm-buer (4 x 3 stgm klynger, 4 hstgm, 4 dstgmf og 20 
stgmf)



Runde 30

Samme og anden farve: En ny maske på nålen og 3 stgm, 2 lm og 3 stgm i 2. 4-lm bue i et af 
hjørnerne. (foto 1)

#5 stgm i næste 4 lm-bue (foto 2)
5 stgm i næste 2 lm-bue (foto 2)
Spring over de næste to hstgm 
1 km i næste dstgmf (foto 3)
8 stgm i næste 2 lm-bue
Spring over næste stgmf
1 km i næste stgmf (foto 4)

Nu skal du arbejde i maskerne bagved fra runde 28
(1 fm i de næste 2 fm fra runde 28 (markeret med pile på foto 5. Vist på foto 6)
2 fm i næste 2 lm-bue fra runde 28) 8 gange (foto 7)
1 fm i de næste 2 masker ( nu skal du have 34 fm i alt)

Nu skal du tilbage og arbejde i runde 29
1 km i næste stgmf
Spring over den næste stgmf
8 stgm i næste 2 lm-bue (foto 8)
Spring over de næste 2 dstgmf
1 km i næste hstgm (foto 9)
Spring over hstgm
5 stgm i næste 2 lm-bue
5 stgm i næste 4 lm-bue
3 stgm, 2 lm og 3 stgm i top 4 lm-buen# 4 gange i alt (foto 10)(dette er toppen af dit hjørne)
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i den første stgm

Maskeantal: 304 masker og 4 x 2 lm-buer (168 stgm og 136 fm)
Pr. side: 76 masker (42 stgm og 34 fm)





Runde 31

Nu skal du holde tungen lige i munden!

Samme farve: 1 km i de næste 2 stgm og ind i 2-lm buen. 1 lm, 1 fm, 2 lm og 1 fm i denne 2 lm-bue
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm i 2 lm-buen i toppen af dit hjørne. 2 lm og 1 fm i 
samme lm-bue

#1 fm i de næste 12 masker (foto 1)
Spring over den næste stgm 
1 stgmf om den første dstgmf fra runde 29
1 fmb om de næste 8 stgm fra runde 30 (foto 2)
Spring over næste stgmf fra runde 29
1 stgmf om næste stgmf fra runde 29 (det er den stgmf du har 1 km i fra runde 30)(foto 2)
1 stgm i de næste 2 masker i runde 30 (bagved 2 lm buen fra runde 29)(foto 3)
1 stgmf om de næste 2 x stgmf fra runde 29 (foto 4)
Spring over de næste 2 fm fra runde 30 (markeret med pile på foto 5)
1 hstgm i de næste 2 masker af runde 30
1 hstgmf om de næste to stgmf fra runde 29
Spring over de næste to fm i runde 30 
(1 fm i de næste to masker fra runde 30, 1 fmf om de næste 2 stgmf fra runde 29 og spring 
over de næste to fm fra runde 30) 4 gange
1 fm i de næste to masker fra runde 30
1 hstgmf om de næste 2 stgmf fra runde 29
Spring over de næste to fm fra runde 30
1 hstgm i de næste 2 masker fra runde 30
1 stgmf om de næste 2 stgmf fra runde 29
Spring over de næste 2 masker fra runde 30
1 stgm i de næste 2 masker i runde 30 (foto 6)
1 stgmf om den næste stgmf i runde 29 (foto 7)
1 fmb i de næste 8 stgm fra runde 30
Spring næste dstgmf fra runde 29 over
1 stgmf i næste dstgmf fra runde 29 (foto 8)
Spring næste stgm over fra runde 30
1 fm i de næste 12 stgm
1 fm, 2 lm og 1 fm i 2-lm buen# 4 gange i alt (toppen af dit hjørne) (foto 9)
1 km i første fm

Maskeantal: 320 masker og 4 x 2 lm-buer
Pr side: 80 masker (8 fmf, 36 fm, 16 fmb, 4 stgmf, 4 hstgm og 4 stgm)





Runde 32

Samme farve: 1 km i den næste fm og 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 en af 2-lm buerne i et af hjørnerne.

#1 fmb i de næste 12 masker
1 hstgmb i næste maske (foto 1)
3 dstgm i første 2-lm bue fra runde 28 (bagved bladet)(foto 2)
3 dstgm i næste 2-lm bue fra runde 28 (foto 3)
Spring over de  8 fmb og stgmf i bladet.
1 fm i de næste 34 masker (foto 4 og 5)(den sidste fm skal sidde i masken før stgmf fra runde 31)
(foto 6)
(3 dstgm i hver af de 2 x 2 lm-buer fra runde 28
Spring over de næste 8 fmb og næste stgmf i bladet
1 hstgmb i næste maske
fmb i de næste 12 masker
1 fm, 2 lm og 1 fm i 2-lm buen i hjørnet# 4 gange i alt
Undlad det sidste hjørne i sidste repetition
1 km i den første fm

Maskeantal: 296 masker og 4 x 2 lm-buer
Pr. side: 74 masker (24 fmb, 36 fm, 2 hstgmb og 12 dstgm)



Runde 33

I denne runde skal du lave små zig zag foran på arbejdet. Runden er lidt assymetrisk. Der er 20 fm 
før zig zagerne og 19 fm efter (inkl den sidste maske af sidste zig zag, men ikke inkl sidste maske i 
hjørnet)

Samme farve: 1 km ind i 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 en af 2-lm buerne i toppen af hjørnet

#1 fm i de næste 20 masker (foto 1 og 2) (den sidste maske sidder i den sidste dstgm bagved bladet. 
Hvis den ikke gør, så tjek lige om du har glemt den første maske, som kan være en anelse gemt af 
dine hjørnemasker)
(3 lm,1 km i 2 lm-buen fra runde 29(denne er foran på dit arbejde)(foto 3 og 4), 3 lm, spring 
over de næste 3 masker fra runde 32, 1 fm i næste maske) 9 gange(foto 5) (den sidste fm skal 
sidde i den anden dstgm bagved bladet
1 fm i de næste 18 masker ( med den sidste fra zig zagerne har du 19 masker)
1 fm, 2 lm og 1 fm i 2 lm-buen i hjørnet# 4 gange i alt
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i første fm

Maskeantal: 196 fm, 32 zig zag og 4 x 2 lm-buer
Pr side: 49 fm og 8 zig zag



Runde 34

Samme farve: 1 km ind i 2 lm-buen. 2 lm (din første hstgm), 1hstgm, 2 lm og 2 hstgm i samme lm 
bue
Anden farve: En ny maske på nålen og 2 hstgm, 2 lm og 2 hstgm i en af 2 lm-buerne i hjørnet

#Spring over første maske (denne kan godt være gemt)
1 hstgm i de næste 20 masker (foto 1)
(1 hstgm i de næste 3 masker fra runde 32 (foto 2), 1 fmb om den næste maske fra runde 33) 8 
gange (fmb skal sidde i toppen af din zig zag) (foto 3 og 4)
1 hstgm i de næste 3 masker fra runde 32, 1 hstgm i de næste 20 masker fra runde 33. (husk den 
første maske efter den sidste 3 lm-bue. (foto 6)  
2 hstgm, 2 lm og 2 hstgm i 2 lm-buen i hjørnet# 4 gange i alt
Undlad det sidste hjørne i sidste repetition
1 km i første hstgm
Luk af.

Maskeantal: 284 hstgm, 32 fm og 4 x 2 lm-buer (79 masker pr side)



Runde 35

Samme og anden farve: En ny maske på nålen og 2 hstgm, 2 lm og 2 hstgm i en af 2 lm-buerne i 
hjørnerne (foto 1)

#Spring over første hstgm (den er alligevel gemt)(foto 2)
1 hstgm i de næste 18 masker (foto 3)
1 stgmb om den 4. fmb i bladet lavet i runde 30 og 31 (foto 4 og 5)
Spring over næste maske i runde 34 (markeret med pil på foto 6)
1 hstgm i de næste 40 masker
1 stgmb  om den 4. fmb i bladet lavet i runde 30 og 31
Spring over næste maske i runde 34
1 hstgm i de næste 18 masker
2 hstgm, 2 lm og 2 hstgm i næste 2 lm-bue# 4 gange i alt
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i første hstgm

Maskeantal: 328 masker og 4 x 2 lm-buer (82 masker pr side)



Runde 36

Samme farve: 1 km i den næste hstgm og i den næste 2 lm-bue. 1 lm, 1 fm, 2 lm og 1 fm i samme 
2-lm bue
Anden farve:En ny maske på nålen og 1 fm, 2 lm og 1 fm i en af 2 lm-buerne i et af hjørnerne.

#1 hstgmb i alle de næste 82 masker
1 fm, 2 lm og 1 fm i næste 2 lm-bue# 4 gange i alt

Maskeantal: 336 masker og 4 stk 2 lm-buer (84 masker pr side)

Valgfri blomsterblade:

Disse blomsterblade vil blive lavet i fmb maskerne i 8 stgm bladene fra runde 30 og 31.
Blomsterbladene er valgfri at lave. Hvis du laver dem, kan du enten gøre det i samme farve hele 
vejen rundt, eller i forskellige farver. Du må også lave nogle helt andre blomsterblade.

 En ny maske på nålen og 1 km i første fmb på bladet fra runde 30.

#(4 hstgm i den næste maske
1 km i næste maske)# 4 gange i alt (den sidste km skal sidde i toppen af stgmf fra runde 31 efter 
bladet)
Luk af og hæft enderne.
Gentag fra # til # på alle bladene rundt

Testhæklet af  Mai-Britt Mosegaard Dyreholt, Belinda Storm, Inge Maria Hansen og Ulla Stolberg 
Petersen 
Oversat af Tina Bak Poulsen

Evt rettelser kan skrives her. HUSK at læse det fastgjorte opslag.

https://www.facebook.com/ulla.s.petersen?fref=ufi
https://www.facebook.com/ulla.s.petersen?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/394057490755645/edit/
https://www.facebook.com/tina.poulsen.54
https://www.facebook.com/inge.m.hansen.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/belinda.storm?fref=ts
https://www.facebook.com/maibritt.dyreholt
https://www.facebook.com/Lookatwhatimade

