Sophies Universe del 19 – Sophies valg
Af Dedri Uys On May 17, 2015
I del 19 af Sophie Universe skal vi kigge på 2 firkanter, som du kan bruge til at lave Sophie
rektangulær med. Hvis du sætter disse firkanter på, kan jeg varmt anbefale dig at lave en
kant, som vi vil kigge på i næste uge.
Jeg ved godt, at firkanter ikke er alles kop te, så i bunden af denne del, kan du finde et
alternativ.
Det vigtigste er, at du er glad for dit færdige tæppe, så hvis du er usikker på hvilken en af
”voksemulighederne” du vil bruge, så vent til næste uge og se hvordan kanten kommer til
at se ud.

Jeg ved, at ”mystikken” ved det her CAL har været frustrerende for nogen, men jeg håber,
at det også har bragt nogen lidt spænding.
Update: Jeg holdte stejlt på, at jeg ikke ville lave min Sophie rektangulær, men Mr.
Lookatwhatimade elsker dem og holder lige så stejlt på, at jeg skal lave dem. Så jeg vil lave
dem til min lille Sophie alligevel. Lad os håbe, at Jenny elsker mig nok til, at lave nogle
flere firkanter til mig....
Sophies Universe del 19 – Sophies valg
Nogen af jer kan måske huske den Picadelly firkant jeg lavede på vej på arbejde en morgen
sidste oktober (opkaldt efter Picadelly Line tube, som jeg tager hver dag og hvor jeg hækler
RIGTIG MEGET) Du kan se mit facebook opslag om det her. Jeg har også brugt det i min
Samle Firekanter tutorial
Nå men firkanten er ret enkel og jeg elsker den. For at få din Sophie til at vokse til en
rektangel, vil jeg dele 2 variationer af denne firkant. (De hedder Jack og Lydia efter den
”rigtige” Sophies søskende)
Inden du starter
Det afsluttende maskeantal for Sophies Universe er 216 masker pr side (eksl 2lmbuerne) Det er 9 x 24 masker.
Hver firkant har et afsluttende maskeantal på 22 masker pr side. Læg de to 2 lm-bue
hjørner til også får du 24 ”masker” vi inkluderer disse 2 lm-bue hjørner som ”masker”
da de bruger plads og vi bliver nødt til at arbejde i dem, når vi sætter dem på Sophie.
Derfor skal du bruge 9 firkanter til toppen og 9 firkanter til bunden af din Sophie. Jeg
bruger kun ”Jack” firkanter...

....men Esther (som laver videoerne) har tilføjet både Jack og Lydia, så du kan se, hvordan
det ser ud.

Rektangulerificering af Sophie
(Ja det er et hjemmelavet ord)
Trin 1: Mønstre
Du kan finde mønstrene til Jack og Lydia her. Esther har venligt lavet en video tutorial til
begge firkanter. Du kan finde dem i starten af hvert mønster.

Under dem kan du finde farverne på hver runde i firkanterne og du kan finde den
estimerede ”meter pr runde” her.

Update: Penny Davis har modificeret Lydia for at skabe ”Dedri´s Rose Garden” Hvis du vælger at lave
den i stedet, kan du finde en tutorial HER.

Trin 2: bestem dit layout og dine farver
Leg lidt med noget papir og nogle farveblyanter. Alternativt kan du bruge PicMonkey og
uploade et billede af din (blokkede) Sophie sammen med billederne herunder. Lav en
collage med de 9 firkanter på toppen af din Sophie og se hvordan det ser ud. Du kan finde
en tutorial til hvordan du bruger PicMonkey til at se et layout på et tæppe her.

Jeg tilføjer også 2 ”blanke” tegninger af firkanterne, til hvis du vil lege lidt med farverne
inden du begynder.

Husk at du skal bruge 9 til toppen og 9 til bunden, så det bliver 18 i alt.
Du kan enten bruge de farver jeg har brugt (se her)eller du kan bruge de rester du har
tilbage fra din Sophie. Resterne fra den lille burde være nok, men resterne fra den mellem
og store er ikke.

Trin 3: lav firkanterne
Som jeg allerede har nævnt, er maskeantallet på Sophie og firkanterne det samme (hvis du
bruger 9 firkanter) men størrelsen på firkantet passer måske ikke. Dine firkanter måle en
niende del af en af siderne på din Sophie (puha...igen en masse af af)
Mit lille Sophie er 100 cm, så hver firkant skal være 11 cm (ish) Hvis du bruger nål 3,25
Clover Amour Hæklenål (US D/3 UK 10) som jeg brugte til den lille Sophie, så bliver
firkanterne præcis 10 cm, så jeg tog en større nål (nr 3,5) Dette fik den til at måle 11 cm,
som er perfekt!
Husk at blokke dine firkanter inden du måler dem.

Blokkede firkanter gør det også nemmere at sy på din Sophie, da du så har lige kanter og
ikke skæve

Trin 4: sætte dine firkanter sammen
Når du har lavet alle dine firkanter, skal du sy dem sammen i to rækker af 9 stk, som hvis
du lavede 2 tørklæder.

Jeg vil anbefale at lave ”lynlås metoden” hvis dine yderste runder er i samme farve. Husk at
kigge på Esthers video tutorial her.
Hvis dine yderste kanter er i forskellige farver, kan jeg anbefale dig at bruge ”1 km på
forsiden metoden” lavet af Lucy fra Attic 24
Hvis du ikke kan lide nogle af de to forslag, kan du finde flere her.

Trin 5: sætte dine firkanter på Sophie
Når du har dine to rækker, så brug den samlingsmetode du brugte før til at sætte dem på
Sophie.

Du kan se, at de to 2 lm-bue hjørner på Sophie også skal bruges og det giver dig teknisk set
2 masker mere på Sophie end på rækkerne af firkanter. Her skal du lave en lille justering.
Den nemmeste måde at gøre det på, er ved at springe to af maskerne i længden på Sophie
over. Spring ikke over to masker lige ved siden af hinanden. Læg ”overspringene” jævnt
fordelt, så de ikke er så tydelige.
Når du har sat begge rækker på er du klar til at lave en kant, som vi vil kigge på i næste uge.

Alternative (runder)
Hvis du ikke kan lide firkanterne, så kan du bruge As We Go Stripey Blanket designed af Not
Your Average Crochet. Her er der mange forskellige masketyper, der sagtens kan hækles på.

For at bruge dette mønster til at gøre Sophie rektangulær, skal du multiplicere de 24 + 1
maske. Som tidligere nævnt, har den sidste runde i Sophie 216 masker (og 2 x 2 lm-bue
hjørner) som giver dig 9 gange 24 + 2. Så for at få det til at passe sammen, skal du
bruge begge dine 2 lm-bue hjørner og springe 1 maske over i løbet af siden på
Sophie, når du laver din første række.
Det gode ved det mønster er, at du kan lave en helt individuel Sophie, når du vælger hvilke
runder du vil tilføje og hvilke du vælger fra. På grund af de utallige muligheder, kan jeg
IKKE fortælle dig, hvor meget garn (eller hvilken farve) du skal bruge.
Jeg håber at se dig her igen i næste uge til kanten.
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
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