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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 18

• fmb – 1 fastmaske hæklet bagved arbejdet og omkring masken
• stgmb   – stangmaske bagved arbejdet hæklet omkring masken
• lm – luftmaske 
• km – kædemaske
• hstgm   – halvstangmaske
• 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

http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/DANISH-Sophies-Universe-Part-1-Tina-Poulsen.pdf
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/DANISH-Sophies-Universe-Part-1-Tina-Poulsen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gGiIuLu_jcA
https://www.youtube.com/watch?v=PfxNxUUnTu4
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=aWdevHEtSk0
https://www.youtube.com/watch?v=YRkB2JaTBBg


Del 18 er den sidste officielle del af Sophies Universe. I næste uge vil vi kigge på valgfrie 
firkanter/runder til at gøre Sophie rektangulær med. Ugen efter det vil vi kigge på en valgfri kant. 
Ugen efter DEN, vil vi kigge på noget valgfri overflade hækling og nogle få andre ting.

Jeg er en anelse sentimental, så jeg elsker at den sidste del kommer på Mors Dag (US/SA) Det er så 
passende. Disse Sophies er mine små babyer, så det gør mig til deres hækle-mor. 

Så glædelig Mors Dag og glædelig Sophie søndag!

*min store Sophie er blevet mindre end forudset. Den er 1.65 m (5.5”), som er 6” kortere end min 
prototype på 1,8 m (5,11”)

Sophies Universe del 18
video by Esther Dijkstra from It’s All in a Nutshell. 

Runde 110 (anden del af diamantmønsteret)

I denne runde fuldender du diamantmønsteret med at lave nogle flere zig zag’er. Den første og 
sidste zig zag på hver side er lavet anderledes end de andre. Læg specielt mærke til dem. Læg 
specielt mærke til placeringen af den første dstgm. Kig på billederne eller videoen, hvis du har 
brug for hjælp.

Samme og anden farve: en ny maske på nålen og 1 km i den 8. hstgm i starten af en af dine sider. 
(Foto 1)

#1 dstgm i den maske, hvor den første fm fra runde 107 sidder.
For at gøre dette skal du sætte nålen gennem masken, hvor fm sidder, fra top til bund og vær sikker 
på, at du arbejder til venstre for den første 3 lm-bue fra runde 107 (til højre hvis du er 
venstrehåndet) Du bliver nødt til at vride lidt i dit arbejde, for at kunne komme til den maske (foto 2
– 4)
3 lm (foto 5)
1 km om stangen på den næste fm fra runde 107 (foto 6)
(3 lm (foto 7)
Spring over de næste 3 masker fra runde 109
1 fm i næste maske, som er hstgm i fmf fra runde 108 (foto 8)
3 lm
1 km om stangen på den næste fm fra runde 107) 47 gange (foto 9)

3 lm (foto 10)
1 dstgm om toppen på den sidste 3 lm-bue fra runde 107 (foto 11 og 12)
Spring over de næste 3 masker fra runde 109
1 km i næste maske, som er hstgm i fmf fra runde 108 (foto 13)
4 lm (foto 14)
Spring over de sidste 5 hstgm fra runde 109
1 km i næste 3 lm-bue fra runde 107, som du finder bag dit arbejde (foto 15)
4 lm (foto 16)
Spring over de næste 7 hstgm på næste side
1 km i den 8. hstgm (ligesom på  foto 1)# 4 gange i alt

https://itsallinanutshell.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7C5OmdIOSYo
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-part-18-cal-2015/


1 km i den første km
Luk af og hæft ender

Maskeantal: 196 masker, 384 x 3 lm-buer og 8 x 4 lm-buer bagved hjørnerne – ikke inkl km. (188 
fm og 8 dstgm)
Pr side: 49 masker og 96 x 3 lm-buer – ikke inkl km (47 fm og 2 dstgm)



Runde 111 (diamantmønster – baggrundsrunde 4)

Den første og den sidste zig zag fra forrige runde (på hver side) har ikke en fm i toppen. Når du 
skal lave dine fmb i disse toppe, skal du sætte nålen bagved dstgm OG 3 lm-buen, som hvis der var 
en fm.

Samme og anden farve: en ny maske på nålen og (2 hstgm, 2 lm og 2 hstgm) i et af dine 2 lm-bue 
hjørner (foto 1)

#spring over den første (skjulte) maske
1 hstgm i de næste 6 masker fra runde 109 (foto 2)
1 fmb om toppen på den første zig zag fra runde 110 (foto 3 og 4)
(1 hstgm i de næste 3 masker fra runde 109, mellem fm der laver zig zag’erne (foto 5)
1 fmb om den næste fm fra runde 110) 47 gange (foto 6) Nu skal der være en zig zag tilbage
1 hstgm i de næste 3 masker fra runde 109
1 fmb om den sidste  zig zag top fra runde 110 (foto 7)
1 hstgm i de sidste 5 masker fra runde 109 (foto 8)
(2 hstgm, 2 lm og 2 hstgm) i næste 2 lm-bue hjørne (foto 9)# 4 gange i alt
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i den første hstgm

Maskeantal: 832 masker og 4 x 2 lm-bue hjørner (196 fmb og 636 hstgm)
Pr side: 208 masker (49 fmb og 159 hstgm)





Runde 112

Samme farve: km i næste hstgm 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 208 masker. Husk den første (skjulte) maske.
(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 første 2 lm/den første  hstgm

Maskeantal: 848 hstgm og 4 x 2 lm-bue hjørner
Pr side: 212 hstgm



Runde 113

Nu kommer du til ikke at kunne lide mig så meget! Denne runde er på 864 masker og de 848 af dem
er stgmb. Men når det nu er den sidste officielle runde af Sophies Universe, så håber jeg, at du vil 
tilgive mig :)

Samme farve: km i næste maske 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 stgmb i de næste 212 masker. Husk den første (skjulte) maske
(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 første 2 lm/ den første hstgm

Maskeantal: 864 masker og 4 x 2 lm-bue hjørner (16 hstgm og 848 stgmb)
Pr side: 216 masker (4 hstgm og 212 stgmb)



Note om stræk

Så....en sidste omgang stræk af mine ”babyer”

På grund af vægten og størrelsen på den store Sophie, er hun blevet strukket en del nogle steder (jeg
tror, at 4 mdr uden vask gør det ved et tæppe), så jeg vaskede hende inden den sidste omgang stræk.
Jeg kan med glæde sige, at alting faldt på plads og ”strammede sig op” Jeg måtte bruge en del albue
fedt for at lægge hende i stræk, men jeg er yderst tilfreds med resultatet!

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 .

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


Jeg spurgte drengene, om de ville posere for mig. Pieter og Jaco indvilgede.....

Men da Xandi til sidst også ville være med (det er usædvanligt for ham), så skete dette.

Jeg forsøgte at få et bedre billede, men de var bare fjollede. Og så stod jeg på en stige, mens lofts 
ventilatoren forsøgte at halshugge mig, så jeg tænkte, at det var klogt, at opgive mine anstrengelser.



Hvis denne del er enden på din Sophie rejse, så jeg vil takke dig for at deltage sammen med os og 
for alt dit mod, dine kommentarer, din hjælpsomhed til andre medlemmer og generelt for din 
”fantatiskhed” Du kan slet ikke drømme om, hvor episk denne rejse har været for mig, takket være 
jer alle sammen!

Hvis du fortsætter sammen med os til de valgfri firkanter (i næste uge), vokse muligheder (uge 19) 
og diverse (uge 20), så håber jeg, at du vil blive ved med at nyde din rejse :)

God arbejdslyst

Testhæklet af Anne Grethe Schnejder Bjerregaard, Ulla Stolberg Petersen, Mai-Britt Mosegaard 
Dyreholt, Inge Maria Hansen, Helle Haue Mølnitz  og  Belinda Storm.
Oversat af Tina Bak Poulsen

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

https://www.facebook.com/hmolnitz?fref=pb_other
https://www.facebook.com/groups/394057490755645/edit/
https://www.facebook.com/tina.poulsen.54
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/Lookatwhatimade


Test teamet og jeg vil sige det samme som Dedri. Det har været en fantastisk rejse med masser af 
gode og lærerige oplevelser. Vi har ikke bare haft fornøjelsen af Sophie, men også fundet hinanden 
via dette tæppe. 

Jeg vil gerne sige tusind tak til alle mine testere. I har gjort et fantastisk stykke arbejde, som i kan 
være meget stolte af. I har været super gode til, at sende jeres rettelser til mig med så mange Info, at
jeg også kunne finde hvor de skulle være i alle disse linier opskriften består af. Det var specielt 
hjælpsomt, da vi sad med mange dele i starten. Jeg takker jer også for, at i har taget dette projekt 
ligeså alvorligt som jeg selv, og har knoklet på med krum hals og brugt alle de mulige timer i 
overhovedet har haft til rådighed i jeres fritid til dette. I er et helt igennem fantastisk team og nogle 
rigtig skønne kvinder og jeg håber, at vi på et andet tidspunkt kan lave flere projekter sammen.

Og til alle jer, der benytter jer af denne oversættelse, vil jeg også gerne udtrykke mine dybeste tak. 
Hvis jeg ikke havde kunne se, at nogen fik glæde af den, havde jeg helt sikkert ikke haft lyst til at 
oversætte samtlige dele. (De sidste ekstra dele skal også nok blive oversat og testet)
Jeg håber i har haft stor glæde både af timerne med jeres Sophie, men også vores store arbejde med 
oversættelsen.

Til jer der læser med hertil, kan jeg fortælle, at jeg er ved at søge tilladelser til at oversætte Block A 
Week 2014. Nogle af dem har jeg fået, så dem er jeg igang med. Der er mange firkanter, så hvis du 
vil være en del af det test team, så skriv til mig.

Mvh
Tina

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/block-a-week-cal-2014/block-week-cal-2014/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/block-a-week-cal-2014/block-week-cal-2014/

