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I den originale opskrift kan du finde flere oplysninger og links. Jeg har kun taget det vigtigste med.
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Masketyper til Sophies Universe del 17
•
•
•
•
•
•
•
•

fm -fastmaske
lm – luftmaske
km – kædemaske
stgm – stangmaske
fmb – 1 fastmaske hæklet bagved arbejdet og omkring masken
hstgm – halvstangmaske
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

God morgen!
Jeg skulle indhente lidt, så jeg i går eftermiddags sad jeg og lavede del 17 på mit Stonewashed XL.
Jeg sad i min gamle sofa med dørene åbne, mens drengene rendte rundt udenfor og Christiaan
lavede mad.

Kan du se tæppet ved mine fødder? Det er sidste års Block a Week CAL. Jeg skammer mig over at
indrømme, at jeg stadig mangler kanten på det.
Jeg endte med at være oppe til ca kl 02.00, for at gøre del 18 færdig. Nu er jeg træt, men glad :)
*hvis du laver det store tæppe og bruger samme farver som jeg! Så skal du bruge 284 m (190g)
Moonstone (se meter pr runde tabellen) til at færdiggøre del 17 og 18 (224 m til del 17 og 60 m til
del 18)
Husk lige at disse tal passer til min hæklefasthed. Hvis din er løsere end min, så skal du bruge mere
(se meter pr runde tabellen) Jeg har faktisk 30g tilbage efter del 18. Jeg tror det hænger sammen
med, at største delen af mine nøgler har indeholdt mere end 50g garn.
Denne uges udfordring er at tage et selfie. Et hvad?
Tage et billede af dig selv sammen med din Sophie. Ikke sammen med dine fødder. Det kommer
senere.

Sophies Universe del 17
Video af Esther Dijkstra fra It’s All in a Nutshell.
Runde 105
Samme farve: 1 km ind i næste 2 lm-bue. (1 lm, 1 fm, 2 lm og 1 fm) i samme lm-bue.
Anden farve: en ny maske på nålen og (1fm, 2 lm og 1 fm) i et af dine 2 lm-bue hjørner
#spring over den første (skjulte) maske
1 fm i de næste 193 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: 780 fm og 4 x 2 lm-bue hjørner
Pr side: 195 fm

Runde 106 (diamant mønster – baggrundsrunde nr 1)
Samme farve: 1 km ind i næste 2 lm-bue. 3 lm (det er din første stgm) (1 stgm, 2 lm og 2 stgm) i
samme 2 lm-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 den første (skjulte) maske (foto 1)
(1 stgm i bagerste maskelænke i næste maske ( foto 2 og 3)
1 stgm i de næste 3 masker) 49 gange ( foto 4)
Nu skal der være 2 masker tilbage inden det næste 2 lm-bue hjørne (foto 5)
1 stgm i bagerste maskelænke i næste maske
1 stgm i den sidste maske
(2 stgm, 2 lm og 2 stgm) i næste 2 lm-bue hjørne# 4 gange i alt (foto 6)
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i toppen af de første 3 lm/din første stgm
Maskeantal: 796 stgm og 4 x 2 lm-bue hjørner
Pr side: 199 stgm (49 af dem sidder i bagerste maskelænke)

Runde 107 (første del af diamant mønsteret)
I denne runde vil jeg anbefale dig, at arbejde om maskestængerne i de masker fra runde 105 der
allerede har stgm i bagerste maskelænke. Du kan se, at de forreste maskelænker fra de masker,
laver en plettet linie hele vejen rundt. Se billedet Round 106 herover.
Jeg foreslår, at du laver denne og runde 110 i samme farve, så baggrunden for dine diamanter
bliver samme farve.
Samme farve: (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 i den anden sidste stgm på en af dine sider (foto 1)
#3 lm (foto 2)
Spring over den sidste stgm, 2 lm-bue hjørnet og næste stgm fra forrige runde
1 fm i næste maske (foto 3)
3 lm
1 km om stangen på den anden fm fra runde 105. Der sidder allerede en stgm i bagerste
maskelænke (markeret med pil på foto 4 og vist på foto 5)
3 lm
Spring over de næste 3 masker fra runde 106
1 fm i den næste maske. Denne maske skal sidde mellem de to stgm i bagerste maskelænke fra
forrige runde (markeret med pil på foto 6 og vist på foto 7)
(3 lm
Spring over de næste 3 masker
1 km om stangen på den næste maske fra runde 105. Der sidder allerede en stgm i bagerste
maskelænke.
3 lm
Spring over de næste 3 masker fra runde 106
1 fm i næste maske. Denne maske skal sidde mellem de to stgm i bagerste maskelænke fra forrige
runde) 49 gange i alt (foto 8)
Nu skal der være en stgm tilbage inden dit 2 lm-bue hjørne (foto 9)# 4 gange i alt
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i den første fm
Luk af og hæft dine ender.
Læg dine 3 lm-bue hjørner om bagved arbejdet (foto Round 107)

Maskeantal: 200 fm og 396 x 3 lm-buer (inkl dine 3 lm-bue hjørner)
Pr side: 50 fm og 98 x 3 lm-buer (ekskl dine 3 lm-bue hjørner)

Runde 108 (diamant mønsteret - baggrundsrunde nr 2)
Det er meget vigtigt, at du arbejder foran dine 3 lm-bue hjørner fra runde 107. Du skal bruge disse
buer, når du laver anden del af diamant mønsteret i runde 110.
En ny maske på nålen og (2 hstgm, 2 lm og 2 hstgm) i et af dine 3 lm-bue hjørner fra forrige
omgang foran buen (foto 1)
#1 hstgm i den første (skjulte) maske fra runde 106 foran dit 3 lm-bue hjørne (foto 2)
Spring over den første maske fra runde 107
(1 hstgm i de næste 3 masker fra runde 106 mellem fm der laver dine zig zag’er (foto 3)
1 fmb om næste maske fra runde 107 (foto 4 og 5)) 49 gange (foto 6 og 7)
1 hstgm i den sidste stgm fra runde 106 foran 3 lm-bue hjørnet fra runde 107 (foto 8)
(2 hstgm, 2 lm og 2 hstgm) i dit 2 lm-bue hjørne fra runde 106 foran 3 lm-buen fra runde 107# 4
gange i alt (foto 9)
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i den første hstgm
Maskeantal: 808 stgm og 4 x 2 lm-bue hjørner (196 fmb og 612 hstgm)
Pr side: 202 masker (49 fmb og 153 hstgm)

Runde 109 (diamant mønsteret - baggrundsrunde nr 3)
Samme farve: km i næste hstgm og ind i næste 2 lm-bue hjørne. (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 fra
forrige runde
#spring over den første (skjulte) maske
1 hstgm i de næste 201 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 de 2 første lm/ din første hstgm
Maskeantal: 820 hstgm og 4 x 2 lm-bue hjørner
Pr side: 205 hstgm

At strække eller ikke strække
Det er helt op til dig, men hvis du vil have et godt billede 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.

