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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 7
• stgm   – stangmaske
• fmb   – 1 fastmaske hæklet bagved arbejdet og omkring masken
• lm   – luftmaske
• stgmf   – stangmaske foran arbejdet hæklet omkring masken 
• 3dstgmf   – 3 dobbelt stangmaske foran arbejdet
• hstgmf   – halvstangmaske foran arbejdet hæklet omkring masken
• dstgmf   – dobbeltstangmaske foran arbejdet hæklet om masken
• hstgm   – halvstangmaske
• km   – kædemaske
• fm   -fastmaske 
• dstgm   dobbeltstangmaske
• stgmklynge   – 3 stgm der er hæklet sammen
• Bladmaske   – blade foran arbejdet

slå om to gange 
nålen gennem anviste maske (foto 1), slå og tilbage gennem masken
(slå om og tilbage gennem 2 masker) 2 gange (to masker på nålen)(foto 2)
slå om 2 gange og nålen gennem samme maske som før
slå og tilbage gennem masken (5 masker på nålen)
(slå om og tilbage gennem 2 masker) 2 gange (3 masker på nålen)(foto 3)
slå om 2 gange og gennem samme maske som før
slå om og tilbage gennem masken (6 masker på nålen)
(slå om og tilbage gennem 2 masker) 2 gange (4 masker på nålen)(foto 4)
slå om og gennem alle 4 masker (foto 5)
• Beg. bladmaske  - blad foran arbejdet

4 lm 
slå om 2 gange 
nålen gennem samme maske som du startede i, slå om og
tilbage gennem masken
(slå om, tilbage gennem 2 masker) 2 gange (nu har du 2 masker på nålen) 
slå om 2 gange 
nålen gennem samme maske som du startede i, slå om
tilbage gennem masken (nu har du 5 masker på nålen)
(slå om, tilbage gennem 2 masker) 2 gange (nu har du 3 masker på nålen) 
slå om, tilbage gennem de sidste 3 masker 

https://www.youtube.com/watch?v=gGiIuLu_jcA
https://www.youtube.com/watch?v=PfxNxUUnTu4
https://www.youtube.com/watch?v=rAyaGxKrKfQ
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=RWIPESUO1zE
https://www.youtube.com/watch?v=9sFTbThRcKo
https://www.youtube.com/watch?v=mawHHZyaWpI
https://www.youtube.com/watch?v=SUX8-reetoY
https://www.youtube.com/watch?v=YRkB2JaTBBg
https://www.youtube.com/watch?v=yG99ihmsTeM


• Ny maske på nålen – den maske du starter med, når du skal slå lm op (her i opskriften kan 
denne maske blive til bla hstgm, stgm osv. Ved feks 1 hstgm gøres dette ved, at du slår 
garnet en gang rundt om nålen efter masken du lige har slået op, inden du sætter nålen i dit 
arbejde også hækler du en hstgm, som du kender det

• #  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.

Se del 1 for størrelse og materialer

Jeg tror, at alle kvinder elsker at modtage roser. Sophie´s er ingen undtagelse. Så i denne uge, i 
forbindelse med Valentinsdag, skal vi give Sophie nogle roser. Roserne er min favorit runde i hele 
mønstret og jeg har ventet 6 mdr(!!!) på at kunne dele dem med jer. Jeg håber i vil nyde dem.

En eller anden sendte mig blomster den anden dag og jeg følte mig meget speciel. Derfor har jeg en 
anden opgave til jer i denne uge. Jeg vil have jer til at give nogen en blomst/blomster. Du behøver 
ikke købe dem. En enkelt plukket blomst duer også. Dem der lever i sne lige i øjeblikket, er 
selvfølgelig undskyldt. Og dog – du kan altid give en hæklet eller en tegnet blomst væk til nogen. 
Gå ud og spred glæde!

Note om tælling:
Husk at du skal tælle fra den ene 1 lm- bue til den anden. Eneste undtag er i runde 56, som du skal 
tælle som udspecificeret i den. Hvis du har problemr med at finde 1 lm-buerne, så sæt en 
maskemarkør i dem.



Sophies Universe Del 7
Video

Runde 54

Samme farve: 1 lm,1 fm, 1 lm og 1 fm i samme maske hvor du har din km fra forrige runde(dette er 
dit 1. hjørne)
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm, 1 lm og 1 fm i den første hstgm i (hstgm, lm, hstgm) 
hjørnet på den korte side fra forrige omgang(dette er dit første hjørne)(foto 1)

Kortside:
#1 fm i næste 1 lm-bue
1 fm i de næste 41 masker(den 1. kan være skjult)(den 21. maske skal sidde i stgmf fra forrige 
omgang)
1 fm i næste 1 lm-bue

Lang side:
Spring over 1. maske (den kan være skjult)
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste maske (foto 3)
2 fm sammen i de næste to masker(den sidste skal sidde hvor du har samlet de to dstgmf fra forrige 
omgang) (markeret med pil på foto 3 og vist på foto 4 og 5)
(1 fm i de næste 7 stgm (foto 6)
2 fm sammen i de næste to masker) 8 gange (den sidste skal sidde hvor du har samlet de to 
dstgmf fra forrige omgang)(foto 7)
1 fm i næste stgm
1 fm, 1 lm og 1 lm i næste maske # 4 gange i alt (det er din 1. hstgm i (hstgm, lm, hstgm) hjørne fra 
forrige runde)(foto 8)
Undlad det sidste (1 fm, 1 lm og 1 fm) hjørne i sidste repetition
1 km i den første fm

Maskeantal: 452 masker og 8 x 1 lm-buer
Kort side: 45 fm
Lang side: 68 fm

https://itsallinanutshell.wordpress.com/2015/03/05/sophies-universe-part-7/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-part-7-cal-2015/




Runde 55

Samme farve: 1 km indtil næste 1 lm-bue. 1 lm, 1 fm, 1 lm og 1 fm i samme maske (dette er dit 1. 
hjørne)
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm, 1 lm og 1 fm i den første 1 lm-bue på en af dine korte 
sider. (dette er dit 1. hjørne)(foto 1)

Kort side: (stgmf vil være en smule skæv, men det retter sig senere)
# 1 fm i de næste 22 masker (den 1. kan være skjult)(foto 2)
1 stgmf om stgmf fra runde 53 (foto 3)
spring over næste maske i runde 54
1 fm i de næste 22 masker (foto 4)

Lang side:
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste 1 lm-bue (foto 5)
1 dstgmf om den 1. 3dstgmf fra runde 53 (markeret med pil på foto 5. Vist på foto 6 og 7)
spring over de næste 3 masker fra runde 53 (den første kan være skjult)(foto 8)
1 hstgm i de næste 63 masker (den 7. hstgm skal sidde i de 2 fm du hæklede sammen i forrige 
runde)(foto 9)
1 dstgmf om den sidste 3dstgmf fra runde 53 (markeret med pil på foto 9 og vist på foto 10 og 11)
spring over de sidste 2 masker fra runde 54
1 fm, 1 lm og 1 fm i 1 lm-buen# 4 gange i alt (foto 12)
Undlad det sidste (1 fm, 1 lm og 1 fm) hjørne i den sidste repetition
1 km i den første fm

Maskeantal: 456 masker og 8 x 1 lm-buer (192 fm, 252, hstgm, 4 stgmf og 8 dstgmf)
Kort side: 47 masker (46 fm og 1 stgmf)
Lang side: 76 masker (2 fm, 63 hstgm og 2 dstmgf)





Runde 56

Samme farve: 1 km indtil næste 1 lm-bue. 2 lm (din 1. hstgm) 1 hstgm i samme maske. (dette er dit 
første hstgm hjørne)
Anden farve: En ny maske på nålen og 2 hstgm i den første 1 lm-bue på en af dine korte sider (dette 
er dit første hstgm hjørne)(foto 1)

spring over næste maske (kan være skjult)
1 fm i de næste 46 masker (den 23. skal sidde i stgmf fra forrige runde)
2 hstgm i næste 1 lm-bue (foto 2)

Lang side:
# 1 stgmklynge (De 3 masker skal sidde i den 1. fm, (kan være skjult) stgmf og hstgm)(markeret 
med pil på foto 2 og vist på foto 3 og 4)
1 stgm i de næste 62 masker (sæt en maskemarkør i den 2. stgm efter stgmklyngen)(den sidste stgm 
skal sidde i hstgm før dstgmf)(foto 5)
1 stgmklynge (de 3 masker skal sidde i stgmf, fm og 1 lm-buen)(foto 6 og 7)

Kort side:
2 hstgm i 1 lm-buen (den har allerede ”et ben” fra stgmklyngen)(foto 8)
Spring over den næste maske (kan være skjult)
1 fm i den næste 46 masker (den 23. skal sidde i stgmf fra forrige runde)
2 hstgm i næste 1 lm-bue# 4 gange i alt
Undlad den sidste kort side i sidste repetition
1 km i den 2. lm fra starten af/den første hstgm
Luk af og hæft dine ender

Maskeantal: 456 masker (184 fm, 16 hstgm, 248 stgm, 8 x stgmklynger)
Kort side: 50 masker (46 fm og 4 hstgm) – den korte side inkl begge hstgm i 2 hstgm hjørnerne
Lang side: 64 masker (62 stgm og 2 x stgmklynger)





Runde 57
Selvom du skal bruge samme farve i denne runde som i den forrige, (som jeg har gjort) skal du 
stadig lukke af i forrige runde, da denne starter i masken før den du har din km i.

Hvis du ikke fik sat maskemarkører i, hvor jeg anbefalede dig det, så gør det nu. Glem ikke at lave 
en 1 lm-bue i hver af ende af dine lange sider. Dette er dine 1 lm-bue hjørner. Sæt en 
maskemarkør i dem, hvis du har problemer med at finde dem senere.

Samme og ny farve: En ny maske på nålen og 1 stgm i  den sidste stgmklynge på en af dine lange 
sider.

1 hstgm i næste maske (foto 1)
1 fm i de næste 24 masker (den sidste fm skal sidde i den fm du har lavet i stgmf fra runde 55)
1 stgmf om stgmf fra runde 55
spring over næste maske fra runde 56
1 fm i de næste 24 masker (den sidste fm skal sidde i den 2. hstgm i dit 2 hstgm hjørne fra forrige 
runde)
1 hstgm i næste maske (din stgmklynge fra forrige runde)(foto 2)
1 stgm i næste maske (foto 3)

Lang side:
# 1 lm
1 x 3dstgmf om dstgmf fra runde 55 (foto 4 og 5)
1 stgm i de næste 5 masker (i den 1. har du din maskemarkør)(foto 6)
3 lm
spring over de næste 3 masker
(1 stgm i de næste 5 masker
3 lm
spring over de næste 3 masker) 6 gange (hver 3 lm-bue skal side lige over toppen af bladene fra 
runde 49 – 53)(foto 7)
1 stgm i de sidste 5 stgm inden stgmklyngen (foto 8)
1 x 3dstgmf om dstgmf fra runde 55 (foto 9 og 10)
1 lm

Kort side:
1 stgm i næste maske (det er din stgmklynge)(foto 11)
1 hstgm i næste maske (foto 12)
1 fm i de næste 24 masker (den sidste fm skal sidde i fm du lavede i stgmf fra runde 55)
1 stgmf om stgmf fra runde 55
spring over næste maske fra runde 56
1 fm i de næste 24 masker (den sidste fm skal sidde i den 2. hstgm i dit 2 x hstgm hjørne fra forrige 
runde)
1 hstgm i næste maske (den skal sidde i din stgmklynge)
1 stgm i næste maske# 4 gange i alt
Undlad den sidste kort side i sidste repetition
1 km i den første stgm
Luk af og hæft ender

Maskeantal: 380 masker, 23 x 3 lm-buer og 8 x 1 lm-bue hjørner (192 fm, 8 hstgm, 168 stgm, 4 
stgmf og 8 x 3dstgmf))
Kort side: 53 masker (48 fm, 2 hstgm, 2 stgm og 1 stgmf)
Lang side: 42 masker og 7 x 3 lm-buer (40 stgm og 2 x 3dstgmf)





Runde 58 (blade)

I denne runde skal vi lave flere små blade foran arbejdet. I masketypebeskrivelsen kan du læse, 
hvordan du laver både beg.bladmasken (som skal sidde på den korte side) og bladmasken (som skal 
sidde på den lange side)

Samme og ny farve: En ny maske på nålen og 1 fm, 1 lm og 1 fm i 1 lm-buen i starten af en af dine 
korte sider (foto 1)

Kort side:
#1 fm i bagerste maskelænke i næste maske (den kan være skjult)(foto 2)
(6 lm
spring over de næste 6 masker
1 fm i bagerste maskelænke i næste maske) 3 gange (foto 3 og 4)
1 km i næste maske (foto 5)(nu skal der være 3 masker tilbage inden din stgmf)
1 beg.bladmaske i den km du lige har lavet
1 fm om stgmf fra runde 55. (den 2 stmgf nedad)
1 beg. bladmaske i den fm du lige har lavet
spring over de næste 7 masker fra runde 57 (det er 3 fm, 1 stgmf og 3 fm)
1 km i næste maske (foto 5)
(1 fm i bagerste maskelænke i næste maske
6 lm
spring over de næste 6 masker) 3 gange
1 fm i bagerste maskelænke i næste maske (det er den sidste stgm før din 1 lm-bue)(foto 7)

Lang side:
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste 1 lm-bue (foto 8)
spring over 3dstgm (den er nok alligevel skjult)
1 fm i de næste 3 masker (foto 9)
(spring over de næste 2 stgm
1 bladmaske i den miderste maske du sprang over i runde 57 foran din 3 lm-bue (foto 10 og 11)
5 lm (foto 12)
1 bladmaske i samme miderste maske du sprang over i runde 57 foran din 3 lm-bue (foto 13 og 14)
spring over de næste 2 stgm fra runde 57
1 fm i næste maske) 7 gange (markeret med pil på foto 15 og vist på foto 16)
1 fm i de næste 2 masker
spring over din 3dstgmf (foto 17)
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste 1 lm-bue# 4 gange i alt (foto 18)
Undlad det sidste (1 fm, 1 lm og 1 fm) hjørne i den sidste repetition
1 km i den første fm

Maskeantal: 168 masker, 28 x 5 lm-buer, 24 x 6 lm-buer og 8 x 1 lm-bue hjørner (96 fm, 64 blade, 
56 bladmasker og 8 km)
Kort side: 14 masker og 6 x 6 lm-buer (11 fm (8 af dem skal sidde i bagerste maskelænke og 1 af 
dem er den din beg.bladmaske sidder i) 2 km og 2 blade)
Lang side: 28 masker og 7 x 5 lm-buer (14 fm og 14 blade)





Bortset fra når du arbejder i hjørnerne, skal du kun arbejde i dine 3 lm-buer og 5 lm-buer på de 
lange sider i næste runde og i maskerne fra runde 57 på de korte sider.

Inden vi starter vil jeg forklare dig, hvordan du laver en rose, når mønstret siger det.

Rose:
Træk 3 lm-buen gennem 5 lm-buen (foto 1 og 2)
2 fm, 3 hstgm og 3 stgm om 3 lm-buen (foto 3)
træk den sidste maske bagom arbejdet (foto 4)
1 km i den første fm, så det danner en ring (foto 5 og 6)(det er en modificeret popcornmaske)
1 fm, 1 hstgm, 3 stgm og 1 hstgm om 5 lm-buen fra runde 58 (sidder bag den modificerede 
popcornmaske)(foto 7 og 8)(marker den første af de 3 stgm med et stykke restegarn, hvis du får 
problemer med at finde dem senere)(foto 9)
1 fm i venstre side af 3 lm-buen fra runde 57 foran 5 lm-buen (foto 11 og 12)

Så er vi klar til at starte min favoritrunde i hele mønstret. Jeg håber, at du er spændt!



Runde 59 (roser og starten på de miderste blomster på den korte side)

Samme farve: 1 lm, 1 fm, 1 lm og 1 fm i samme maske hvor du har din km fra forrige runde. (dette 
er dit første hjørne)
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm, 1 lm og 1 fm i samme maske, hvor du har din km fra 
forrige omgang ( det er den første fm i dit 1 fm, 1 lm, 1 fm hjørne)

Kort side:
# 1 fm i 1 lm-buen (foto 1)
spring over næste maske fra runde 58 (den kan være skjult)
(1 fm i forreste maskelænke i næste maske (der er en maske i bagerste maskelænke)(foto 2)
1 fm i de næste 6 masker fra runde 57 foran 6 lm-buen) 3 gange (foto 3)
1 fm i forreste maskelænke i næste maske fra runde 57(den sidste maske før beg.bladmaske)(foto 4)
spring over de næste 2 masker fra runde 57 bagved beg.bladmasken
4 dstgm i næste maske (det er fm før din stgmf)(foto 5)
4 dstgm i næste maske (det er din stgmf)(foto 6)
spring over de næste 3 masker bagved den 2. beg.bladmaske
1 fm i forreste maskelænke i næste maske(der er 1 maske i bagerste maskelænke)(foto7 og 8)
(1 fm i de næste 6 masker fra runde 57 foran 6 lm-buen
1 fm i forreste maskelænke i næste maske fra runde 57) 3 gange (foto 9)
spring over næste maske fra runde 58
1 fm i 1 lm-buen (foto 10)

Lang side:
spring over den første maske (den kan være skjult)
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste maske (markeret med pil på foto 10 og vist på foto 11)
3 lm
spring over de næste 3 masker (det er de 2 fm og  første bladmaske)(foto 12)
1 rose i 3/5 lm-buerne (se beskrivelsen før starten af denne runde)(foto 13 og 14)
(4 lm (foto 15)
1 rose i 3/5 lm-buerne) 6 gange
3 lm
spring over de næste 4 masker (det er den sidste bladmaske og de næste 3 fm)
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste maske# 4 gange i alt (den første fm i dit 1 fm, 1 lm og 1 fm hjørne fra 
forrige runde)(foto 16)
Undlad det sidste (1 fm, 1 lm og 1 fm) hjørne i sidste repetition
1 km i den første fm
Luk af og hæft ender

Maskeantal: 260 masker, 8 x 3 lm-buer, 24 x 4 lm-buer og 8 x 1 lm-buer (200 fm, 32 dstgm og 28 
roser)
Kort side: 56 masker (48 fm (8 af dem sidder i forreste maskelænke) og 8 dstgm)
Lang side: 9 masker, 2 x 3 lm-buer og 6 x 4 lm-buer (2 fm og 7 roser)





Runde 60

Glem ikke at lave 1 lm i starten og slutningen af hver af de lange sider, da disse vil være jeres 1 lm-
bue hjørne. Sæt en maskemarkør i dem, hvis du har problemer med at finde dem senere.

Når du arbejder på den lange side, skal du arbejde foran lm-buerne fra runde 59 (eller over 
dem)Jeg synes selv, at roserne bliver en anelse smukkere, hvis du arbejder foran lm-buerne.

Samme farve: 1 km indtil næste 1 lm-bue. 1 lm, 1 fm i samme bue.
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm i en af 1 lm-buerne i starten af en af dine korte sider.
(foto 1)

Kort side:
#1 fmb i de næste 24 fm (husk den første fm kan være skjult)(foto 2 og 3)
3 lm (foto 4)
1 fmb om den maske fra runde 57 hvor du har dine første 4 dstgm fra runde 59 (foto 5 og 7)
3 lm (foto 6)
spring over de næste 8 dstgm fra runde 59
1 fmb i de næste 24 masker (foto 8)

Lang side: 
1 fm i næste 1 lm-bue (foto 9)
1 lm
1 dstgmf om dstgmf fra runde 57 (foto 10 og 11)
Spring over den første maske fra runde 59 (den kan være skjult)
spring over den næste maske fra runde 58, som er foran din 3 lm-bue fra runde 59 (Markeret med 
pil på foto 12)(3 lm-buen kan ikke ses, da den er bagved dit arbejde)
1 fm, 1 hstgm og 1 stgm i næste fm fra runde 58 (foto 12)
1 stgm, 1 hstgm og 1 fm imellem fm og bladmasken (markeret med pil på foto 13) HUSK at komme 
under alle tråde (vist på foto 13 - 15)(nu har du lavet din første musling)
4 lm (foto 16)
spring over næste rose og begge blade
(1 fm, 1 hstgm og 1 stgm i næste fm fra runde 58 
1 stgm, 1 hstgm og 1 fm imellem fm og bladmasken (foto 17 og 18)
4 lm 
spring over næste rose og begge blade) 6 gange (nu skal du have 7 muslinger)
1 fm, 1 hstgm og 1 stgm i næste fm
1 stgm, 1 hstgm og 1 fm i næste fm (foto 19)
1 dstgmf om dstgmf fra runde 57
1 lm
spring over næste maske fra runde 58 og næste maske fra runde 59
1 fm i næste 1 lm-bue (foto 20)# 4 gange i alt
undlad den sidste fm i sidste repetition
1 km i den første fm

Læg alle dine 4 lm-buer bagved arbejdet, så de ikke er foran dine roser.

Maskeantal: 404 masker, 8 x 3 lm-buer, 28 x 4 lm-buer og 8 x 1 lm-buer (196 fmb, 72 fm, 64 
hstgm, 64 stgm og 8 dstgmf)
Kort side: 51 masker og 2 x 3 lm-buer (49 fmb og 2 fm)
Lang side: 50 masker og 7 x 4 lm-buer (16 fm, 16 hstgm, 16 stgm og 2 dstgmf)





I næste runde skal vi arbejde i toppen af roserne fra runde 59 og mellem de 2 stgm i muslingerne 
på de lange sider. Det vil hjælpe dig, hvis du først sætter dig helt ind i, hvordan dine roser er lavet. 
Kig på en af dine roser. Toppen af denne består af (1 fm, 1 hstgm, 3 stgm og 1 hstgm) i 5 lm-buen 
fra runde 58. Når du skal lave dine fmb, skal du lave dem i de 3 stgm

Forsikr dig, at dine 4 lm-buer fra runde 60 er bag dine roser. Du vil blive meget irriteret, hvis de 
ikke er. Hvis du har lidt problemer med at identificere hvilken maske der hører til hvilke 
maskelænker, når du skal lave dine masker foran på den korte side, så se her: 
Maskelænken vil altid være en anelse til højre for den maske, den hører til.



Runde 61

Samme farve og ny farve: En ny maske på nålen og 1 fm, 1 lm og 1 fm i 1 lm-bue i starten af en af 
dine korte sider.

Kort side:
#(2 lm
spring over de næste 2 masker
1 hstgmf om de næste to masker) 5 gange (foto 1 – 4)
1 fm i de sidste 5 masker inden den første 3 lm-bue (foto 5)
1 fmb om alle 8 dstgm fra runde 59 (spring over 3 lm-bue, fmb 3 lm-bue bag dem)(foto 6 og 7)
1 fm i de næste 5 masker fra runde 60 (husk den 1.)(foto 8)
(1 hstgmf om de næste 2 masker.
2 lm
spring over de næste 2 masker) 5 gange (foto 9 og 10)

Lang side: 
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste 1 lm-bue (foto 11)
2 lm (foto 12)
spring over dstgmf og de næste 3 masker
(1 fm mellem de to stgm i muslingen (foto 13)
3 lm (din 4 lm-bue skal være bagved rosen)(foto 14 og 15)
1 fmb om den første af de 3 stgm i toppen af rosen fra runde 59)(foto 16 og 17)
3 lm) 7 gange (foto 18)
1 fm mellem de to stgm i den sidste musling 
2 lm (foto 19)
spring over de næste 3 masker og dstgmf
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste 1 lm-bue# 4 gange i alt (foto 20)
Undlad det sidste (1 fm, 1 lm og 1 fm) hjørne i den sidste repetition
1 km i første fm

Maskeantal: 288 masker, 48 x 2 lm-buer, 56 x 3 lm-buer og 8 x 1 lm-buer (88 fm, 60 fmb og 80 
hstgmf)
Kort side: 40 masker and 10 x 2 lm-buer (12 fm, 8 fmb og 20 hstgmf)
Lang side: 17 masker, 2 x 2 lm-buer og 14 x 3 lm-buer (10 fm og 7 fmb)





Nu buler dine hjørner nok en del, derfor er det en god ide, at lægge dit arbejde i pres. I kan købe 
specielle ting til at gøre dette, eller i kan gøre som mig.

Test hæklet af Mai-Britt Mosegaard Dyreholt, Ulla Stolberg Petersen, Belinda Storm, Anne Grethe 
Schnejder Bjerregaard og  Inge Maria Hansen
Oversat af Tina Bak Poulsen

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

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

