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stgmb – stangmaske bagved arbejdet hæklet omkring masken
hstgmb – halvstangmaske bagved arbejdet hæklet omkring masken
fmb – 1 fastmaske hæklet bagved arbejdet og omkring masken
lm – luftmaske
stgm – stangmaske
3dstgm – 3 dobbelt stangmaske
stgmf – stangmaske foran arbejdet hæklet omkring masken
hstgmf – halvstangmaske foran arbejdet hæklet omkring masken
fmf – fastmaske foran arbejdet hæklet omkring masken
hstgm – halvstangmaske
km – kædemaske
fm -fastmaske
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

Jubii nu har vi snart en firkant igen!
I sidste uge skulle du dele fotos af din Sophie sammen med en af dine andre hobbyer. Det var
inspireret af Anette Von Dotties opslag på Offical CCC Social Group. Anette har en blog der hedder
Aarhuskalder. Den er dansk, men billederne er så smukke, at den er værd at kigge igennem.
Nedenunder kan du se Anettes smukke Sophie og maleri. Jeg har modtaget min udgave af Secret
Garden Coloring Book (billedet under) – dem der modtager mit nyhedsbrev vil huske, at jeg har
sagt, at jeg bestilte det på Amazon. Jeg ELSKER den ligeså meget som Detailed Designs and
Beautiful Patterns, som indtil nu har været min favorit malebog. Du kan læse resten af nyhedsbrevet
HER, hvis du vil have mere inspiration til at farvelægge og hækle.

Okay. Tilbage til arbejdet.

Sophies Universe del 12
Video
*hvis du bruger de samme farver og garn som jeg til det lille tæppe! Skal du nu have 9g (25 meter)
tilbage af Canary (som nævnt i sidste uge) Du skal bruge 7g (22 meter) til runde 88. Hvis du ikke
har nok tilbage (og ikke ønsker at købe mere) kan du bruge Violet istedet for.
Runde 85
Denne runde er en gentagelse af runde 30, bare med 28 repetitioner istedet for 8.
Samme og anden farve: En ny maske på nålen og 3 stgm, 2 lm og 3 stgm i den miderste 4 lm-bue i
et af dine hjørner. Dette er dit første hjørne (foto 1)
#5 stgm i næste 4 lm-bue
5 stgm i næste 2 lm-bue (foto 2)
Spring over de næste 2 hstgm
1 km i den 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 maskerne og 2 lm-buerne fra runde 83, som er BAGVED maskerne fra runde 84
(1 fm i de næste 2 masker fra runde 83 (vist med pil på foto 5 og vist på foto 6)
2 fm i næste 2 lm-bue fra runde 83) 28 gange (foto 7)
1 fm i de næste 2 masker fra runde 83 (nu skal du have 114 fm i alt)
Nu skal du tilbage og arbejde i runde 84:
1 km i næste stgmf
Spring over næste stgmf
8 stgm i næste 2 lm-bue
Spring over de næste 2 dstgmf
1 km i næste hstgm (vist med pil på foto 8 og vist på foto 9)
Spring over den næste hstgm
5 stgm i næste 2 lm-bue
5 stgm i næste 4 lm-bue
(3 stgm, 2 lm og 3 stgm) i hjørne 4 lm-buen# 4 gange i alt (foto 10)
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i den første stgm
Maskeantal: 624 masker og 4 x 2 lm-buer (168 stgm og 456 fm)
Pr. Side: 156 masker (42 stgm og 114 fm)

Næste runde er en gentagelse af runde 31, men med flere repetitioner på hver enkelt side. Du kan
måske huske denne runde med en smule ængstelse, men nu ved du, at den slet ikke er så kompliceret
som den lyder. Bare tage en maske ad gangen. Og fjer det, når du er færdig!
Tag lige et kig på dette billede. Det viser præcis, hvordan det ”komplicerede” ser ud.

Runde 86
Samme farve: 1 km i de næste 2 masker og ind i næste 2 lm-bue (hjørnet)(1 lm, 1 fm, 2 lm og 1 fm)
i denne bue. Dette er dit første hjørne.
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm, 2 lm og 1 fm i 2 lm-buen i et af dine hjørner. Dette er
dit første hjørne.
#1 fm i de næste 12 stgm (foto 1)
Spring over næste stgm
1 stgmf om den første dstgmf fra runde 84
1 fmb om de 8 stgm i halvcirkelen fra runde 85
Spring over næste stgmf fra runde 84
1 stgmf om den næste stgmf fra runde 84, som har en km fra runde 85 (foto 2)
1 stgm i de næste 2 fm fra runde 85 BAGVED den næste 2 lm-bue fra runde 84 (foto 3)
1 stgmf om de næste 2 stgmf fra runde 84 (foto 4)
Spring over de næste 2 masker fra runde 85, som er de 2 fm i 2 lm-buen fra runde 83 (foto 5)
1 hstgm i de næste 2 masker fra runde 85
1 hstgmf om de næste 2 stgmf fra runde 84
Spring over de næste 2 fm fra runde 85
(1 fm i de næste 2 masker fra runde 85
1 fmf om de næste 2 stgmf fra runde 84
Spring over de næste 2 fm fra runde 85) 24 gange
1 fm i de næste 2 masker fra runde 85. Nu skal du have 2 x 2 stgmf tilbage fra runde 84 inden km
fra runde 85.
1 hstgmf om de næste 2 stgmf fra runde 84
Spring over de næste 2 fm fra runde 85
1 hstgm i de næste 2 masker fra runde 85
1 stgmf om de næste 2 stgmf fra runde 84
Spring over de næste 2 masker fra runde 85
1 stgm i de næste 2 masker fra runde 85 (foto 6)
1 stgmf om den næste stgmf fra runde 84 (foto 7)
1 fmb om de 8 stgm i halvcirkelen fra runde 85
Spring over den næste dstgmf fra runde 84
1 stgmf om den næste dstgmf fra runde 84 (foto 8)
Spring over den næste stgm fra runde 85
1 fm i de næste 12 stgm
(1 fm, 2 lm og 1 fm) i 2 lm-buen# 4 gange i alt (foto 9)
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i den første fm
Maskeantal: 640 masker og 4 x 2 lm-buer (192 fmf, 304 fm, 64 fmb, 16 hstgmf, 32 stgmf og 16
stgm)
Pr. Side: 160 masker (48 fmf, 76 fm, 16 fmb, 4 hstgmf, 4 hstgm, 8 stgmf og 4 stgm)

Runde 87
Denne runde vil være ligesom runde 32 bortset fra begyndelsen og slutningen af hver side. Den
største forskel er, at der skal være en 3 stk 3dstgm gruppe og en 3 dstgm gruppe bagved de 2
”blade” fra forrige runde istedet for to 3 stgm grupper.
Samme farve: 1 km ind i næste 2 lm-bue. (1 lm, 1 fm, 2 lm og 1 fm) i samme bue. Dette er dit
første hjørne.
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm, 2 lm og 1 fm i er af dine 2 lm-bue hjørner. Dette er dit
første hjørne. (Foto 1)
#1 hstgmb i de næste 12 masker (foto 2)
1 stgmb i næste maske (foto 3)
Spring over næste stgmf
3 stk 3dstgm i den første 2 lm-bue fra runde 83 (bagved ”bladet”) (foto 4)
3 dstgm i næste 2 lm-bue fra runde 83 (foto 5)
Spring over de næste 8 fmb og den næste stgmf i bladet
1 fm i de næste 114 masker (foto 6 viser den første fm. Foto 7 viser mange af dem) Den sidste fm
skal sidde i masken før din stgmf fra runde 86 (foto 8)
Spring over næste stgmf
3 dstgm i den første 2 lm-bue fra runde 83 (bagved ”bladet”)
3 stk 3dstgm i den næste 2 lm-bue bagved bladet (foto 9)
Spring over de 8 fmb og den næste stgmf fra runde 86
Stgmb i næste maske (foto 10)
1 hstgmb i de næste 12 masker
(1 fm, 2 lm og 1 fm) i næste 2 lm-bue hjørne# 4 gange i alt (foto 11)
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i den første fm
Maskeantal: 616 masker og 4 x 2 lm-buer (464 fm, 96 hstgmb, 8 stgmb, 24 dstgm og 24 x 3dstgm)
Pr. Side: 154 masker (116 fm, 24 hstgmb, 2 stgmb, 6 dstgm og 6 x 3dstgm)

Runde 88 zig zag’er
I denne runde skal du igen lave zig zag’er.
Samme farve: 1 km ind i næste 2 lm-bue. 4 lm og 1 hstgm i samme bue. (De 4 lm svarer til 1 hstgm
og 2 lm) Dette er dit første hjørne.
Anden farve: 1 hstgm, 2 lm og 1 hstgm i et af dine 2 lm-bue hjørner. Dette er dit første hjørne.
(Foto 1)
# 1 hstgm i de næste 19 masker (den første kan være skjult)
1 fm i næste maske (den sidste dstgm i 2 lm-buen bagved bladet) (foto 2)
(3 lm (foto 3)
1 km i næste 2 lm-bue fra runde 84. Denne lm-bue er foran dit arbejde. (Foto 4)
3 lm (foto 5)
Spring over de næste 3 masker fra runde 87
1 fm i næste maske fra runde 87) 29 gange (foto 6 og 7) Den sidste fm skal sidde i den anden
dstgm i 2 lm-buen bagved bladet.
1 hstgm i de næste 18 masker
(1 hstgm, 2 lm og 1 hstgm) i hjørne 2 lm-buen# 4 gange i alt
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition.
1 km i den anden lm i start 4 lm-buen/den første hstgm
Maskeantal: 276 masker, 112 zig zag'er og 4 x 2 lm-bue hjørner (120 fm og 156 hstgm)
Pr. Side: 69 masker og 28 zig zag’er (30 fm og 39 hstgm)

Igen må jeg fremhæve det at strække/presse dit arbejde. Det er ikke nødvendigt, men på et eller
andet tidspunkt skal du gøre det.

Og her er min fødselsdagsbarn. Ønsk mig held og lykke, for vi skal have en fødselsdagsfest
indendørs i dag for min søn med 25 børn i mit lille engelske hus (vi skulle have været udenfor, men
det regner)

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.

