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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

Masketyper til Sophies Universe del 8
• fmb – 1 fastmaske hæklet bagved arbejdet og omkring masken
• lm – luftmaske
• stgm – stangmaske
• fmf – fastmaske foran arbejdet hæklet omkring masken
• stgmf – stangmaske foran arbejdet hæklet omkring masken
• dstgmf – dobbeltstangmaske foran arbejdet hæklet om masken
• 3dstgmf – 3 dobbelt stangmaske foran arbejdet
• hstgm – halvstangmaske
• fm -fastmaske
• km – kædemaske
• krydsmaske – Spring over næste maske. 1 stgm i de næste 3 masker. 1 stgm i den første du
sprang over. Husk at trække tråden helt op på højde med de 3 stgm, så den krydser over dem
både foran og bagpå.
• lang fm – nålen gennem den angivne maske/mellemrum. Slå om og tilbage. Træk masken
op, så længden på den bliver det samme som maskerne i resten af dit arbejde. Slå og træk
gennem begge masker.
• stgm picot – 1 stgm (foto 1). 3 lm (foto 2). 1 fm i den stgm du lige har lavet fra siden af
(foto 3 – 5)

• puff maske – slå om og nålen gennem den angivne maske/mellemrum. Slå om, tilbage
gennem den angivne maske/mellemrum og træk en lang maske op (slå om og gennem
samme maske/mellemrum. (Slå om, tilbage gennem den angivne maske/mellemrum og
træk en lang maske op) 3 gange (foto 1) Slå om og gennem alle 9 masker (foto 2) 1 lm til
at lukke puff masken med (foto 3) (Foto 4 viser 2 puff masker)

• 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
I denne uge skal vi lave de korte sider lidt mere spændende at se på, da der kommer en stor central
blomst og nogle zigzag på.
Jeg vil takke alle jer der har sendt billeder ind af jeres blomster gaver fra sidste uge. I denne uge vil
jeg gerne have, at i deler nogle billeder med mændene i jeres liv (det kan være en hvilken som helst
mand. Ikke kun familie) hvor i poserer med jeres Sophie. Udfodr dem, bestik dem, tig dem....gør
hvad der kræves. Ud fra hvad jeg kan se, er jeres mænd med på den, så det her skal nok blive
sjovt ;-)
I denne uge vil jeg sende en specielt tak til Helen Shrimpton for det smukke rosa kvarts hjerte (du
kan jo se om du kan finde det på billederne her i delen) Helen er næsten lige startet med at designe
og har lavet 2 smukke firkanter hvoraf den ene af dem er en af mine favorit firkanter. Det er Spiro
Star.
Når du vælger dine farver til denne del, skal du kigge på den store blomst du får på din korte side.
Runde 62 – 64 er kroppen af blomsten. Runde 65 og 66 er dekorative detaljer rundt om bundens
puff masker. Runde 67 og 68 er dekorative detaljer omkring toppens puff masker.
Note om optælling af masker
Husk at du skal tælle fra et 1 lm-bue hjørne til det næste. Den eneste undtagelse er være den runde,
hvor du ikke har nogle 1 lm –buer. Hvis du har problemer med at identificere dine 1 lm-buer, så sæt
en maskemarkører i dem.

Sophies Universe del 8
Video
Runde 62 (første runde puff masker i den store blomst)
Samme farve: 1 km ind i 1 lm-buen. 1lm, 1fm, 1 lm og 1 fm i samme 1 lm-bue. Dette er dit første
hjørne.
Anden farve: 1 fm, 1 lm og 1 fm i 1 lm-buen. Dette er dit første hjørne. (Foto 1)
Kort side:
#spring over første maske i runde 61 (den kan være skjult)
Arbejd bagved maskerne og lm-buerne fra runde 61 husk ikke at springe over den første (skjulte)
maske fra runde 60
(1 fm i de næste 2 oversprungne masker fra runde 60
2 lm
spring over de næste 2 masker fra runde 61) 5 gange (foto 2 – 4) (der er 1 hstgmf i dem)
1 fm i næste 6 lm-bue fra runde 58 (foto 5) Den er bag dit arbejde.
4 lm (foto 6)
1 puff maske mellem den første og den anden dstgm i bladet fra runde 59 (foto 7) Husk at den skal
lukkes med 1 lm.
(1 puff maske mellem de næste 2 dstgm) 6 gange (foto 8) Den sidste puff maske skal sidde
mellem den 7. og 8. dstgm i bladet fra runde 59 (foto 9)
4 lm
1 fm i næste 6 lm-bue fra runde 58 (foto 10) Den er bag dit arbejde.
2 lm (foto 11)
Arbejd bag dine masker og lm-buer fra runde 61
(1 fm i de næste 2 oversprungne masker fra runde 60 – markeret med pil på foto 11
2 lm
Spring over de 2 næste masker) 4 gange (der er 1 hstgm i dem)
1 fm hver af de to oversprungne masker fra runde 60 (foto 12)
Spring over den sidste maske fra runde 61
Lang side:
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste 1 lm-bue fra runde 61 (foto 13)
Spring over den første (skjulte) maske
2 stgm i 2 lm-buen (foto 14)
1 stgmf om næste fm (foto 15 og 16)
(3 stgm i næste 3 lm-bue
1 stgmf om næste fm) 14 gange (foto 17)
2 stgm i den sidste 2 lm-bue
Spring over den sidste fm (foto 18)
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste 1 lm-bue # 4 gange (foto 19)
Undlad det sidste (1 fm, 1 lm og 1 fm) hjørne i den sidste repetition
1 km i den første fm
Luk af og hæft ender
Maskeantal: 376 masker, 40 x 2 lm- buer og 8 x 4 lm-buer inkl 8 x 1lm-buer. (104 fm, 184 stgm, 60
stgmf og 28 puff masker)
Kort side: 31 masker, 10 x 2 lm-buer og 2 x 4 lm-buer (24 fm og 7 puff masker)
Lang side: 63 masker (2 fm, 46 stgm og 15 stgmf)

Runde 63
I denne runde skal du lave kryds masker. Se masketypebeskrivelsen øverst
Når du arbejder i maskerne i runde 62 på de korte sider, så husk at arbejde bagved dine 2 lm-buer
fra runde 61
Samme og ny farve: 2 fm i 1 lm-buen i starten af en af dine lange sider. Dette er dit første 2 fm
hjørne (foto 1)
Lang side:
#3dstgmf om dstgmf fra runde 60 (foto 2)
Spring over de næste 3 masker (1 fm, 2 stgm)(fm kan være skjult)
1 stgm i den første stgmf fra forrige runde (foto 3)
(1 krydsmaske over de næste 4 masker) 14 gange (foto 4 – 6)
Alle krydsmasker skal sidde mellem maskerne mellem de 2 stgmf fra forrige runde
1 stgm i næste maske det er masken efter den sidste stgmf (foto 7)
1 3 dstgmf om dstgmf fra runde 60
Spring over de sidste 2 masker på den lange side (foto 8)
Kort side:
2 fm i næste 1 lm-bue (foto 9)
1 fm i de næste 3 masker (markeret med pil på foto 10 og vist på foto 11)husk ikke at springe over
den første (skjulte) maske
(1 fmf om de næste 2 hstgmf fra runde 61 (foto 12)
1 fm i de næste 2 masker fra runde 62 bagved 2 lm-buen fra runde 61) 4 gange (markeret med
pil på foto 13 og vist på foto 14)(foto 15)
1 fmf om de næste 2 hstgmf fra runde 61 (foto 16)
1 fm i de næste 3 masker fra runde 61 (foto 17) Nu er der 2 masker tilbage inden den store blomst.
1 lang fm i mellemrummet mellem toppen af bladet fra runde 58 og den første dstgm i blomsten fra
runde 59 inkluderende alle runder (markeret med pil på foto 17 og vist på foto 18)
1 puff maske mellem den første og den anden puff maske fra runde 62 (foto 19)
(1 puff maske mellem de to næste puff masker) 5 gange Den sidste skal sidde mellem den 6. og
7. Puff maske fra runde 62 (foto 20)
1 lang fm i mellem rummet mellem den sidste dstgm i blomsten fra runde 59 og toppen af det sidste
blad fra runde 58 inkluderende alle runder (markeret med pil på foto 20 og vist på foto 21)
Spring over de næste 2 masker fra runde 61 Begge vil være skjult af den lange fm
1 fm i de næste 3 masker (foto 22) Hvis du har problemer med at finde den første maske, kan du
finde din hstgmf efter blomsten og tælle 3 masker tilbage.
(1 fmf i de næste 2 hstgmf fra runde 61 (foto 23)
1 fm i de næste 2 masker fra runde 62 bagved næste 2 lm-bue fra runde 61) 5 gange Nu skal
der kun være 1 maske tilbage inden dit 1 lm-bue hjørne
1 fm i denne maske (foto 24 og 25)
2 fm i næste 1 lm-bue# 4 gange
Undlad de sidste 2 fm i den sidste repetition
1 km i den første fm
Luk af og hæft ender
Maskeantal: 312 masker (128 fm, 80 fmf, 8 lange fm, 8 stgm, 8 x 3dstgmf, 24 puff og 56
krydsmasker)
Kort side: 60 masker (32 fm, 20 fmf, 2 lange fm og 6 puff) – inkl begge fm i 2 fm hjørnet
Lang side: 18 masker (2 stgm, 2 x 3 dstgmf og 14 krydsmasker)

Runde 64 (blade på den store blomst)
På billederne har jeg brugt farven Canary for at du bede kan se maskerne, men jeg har lavet
det om til farven Heath (se billedet af Long Side)
Hint: stgm på den lange side (undtagen den første og sidste) skal sidde i den 2. og den 4. maske i
krydsmasken fra forrige omgang.
Samme og anden farve: 1 fm, 1 lm og 1 fm i dstgmf i en af enderne på en af dine lange sider Dette
er dit første hjørne (foto 1)
Kort side:
#1 fm i de næste 26 masker (foto 2)
1 km i næste maske det er en lang fm (foto 3)
(8 stgm mellem de næste 2 puff masker fra runde 63 (foto 4)
1 stgmf om puff masken fra runde 62 mellem de to næste puff masker fra runde 63) 2 gange
(foto 5 – 7)
8 stgm mellem de 2 næste puff masker (foto 8)
Spring over den lange fm
1 km i næste fm (foto 9)
1 fm i de næste 26 masker Den sidste skal sidde i 3dstgmf. Marker den, så du kan finde den i næste
runde. (Foto 10)
Lang side:
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste stgm (foto 11)
1 stgm i de næste 2 masker (foto 12)
(1 lm, spring over næste maske, 1 stgm) 27 gange (foto 13 og 14)
1 stgm i næste maske (foto 15)
1 fm, 1 lm og 1 fm i næste maske Det er 3dstgmf i enden af din lange side (foto 16)# 4 gange
Undlad det sidste (1 fm, 1 lm og 1 fm) hjørne.
1 km i den første fm
Maskeantal: 456 masker og 116 x 1 lm buer inkl 8 x 1 lm- bue hjørnerne (224 fm, 216 stgm, 8
stgmf og 8 km)
Kort side: 82 masker (54 fm, 24 stgm (3 blade), 2 stgmf og 2 km)
Lang side: 32 masker og 27 x 1 lm-buer (2 fm og 30 stgm)

Lange og korte sider.
Kig et øjeblik på dit arbejde. Du vil nu se, at dine korte sider er længere end dine lange sider. Jeg
har besluttet mig til, at blive ved med at kalde siderne det samme, som jeg hele tiden har gjort, da
jeg tror, at du ellers vil blive mere forvirret, hvis jeg laver det om nu. Hvis du alligevel bliver
forvirret, så husk at dine korte sider er dem med den stor blomst.
Inden vi starter med næste runde, så tag lige et øjeblik til at blive helt tryg ved, hvor dine 2 lm-buer
er, som du skal arbejde i, når du laver dine korte sider. Der bliver 5 x 2 lm-buer og 1 x 4 lm-bue
mellem det første hjørne og blomsten. Mellem blomsten og det næste hjørne bliver der 1 x 4 lm-bue
efterfulgt af 5 x 2 lm-buer. Du skal arbejde i de 5 x 2 lm-buer på hver sin side af blomsten. Disse 2
lm-buer vil være samme farve som den første runde med puff masker.
Glem ikke at lave 1 lm i starten og slutningen af dine lange sider. Dette er dine 1 lm-bue hjørner.
Marker dem, hvis du har problemer med at finde dem senere, når du skal tælle dine masker

Runde 65
Samme farve: 1 lm og 1 fm i samme maske hvor du km fra forrige runde
Anden farve: 1 fm i den samme maske hvor du har din km fra forrige runde (den første fm i dit 1fm,
1 lm og 1 fm hjørne i starten af en af dine korte sider)(foto 1)
Kort side:
#1 fm i næste 1 lm-bue (foto 2)
Spring over næste (skjulte)maske (markeret med pil på foto 2)
1 fm i de næste 2 masker (foto 3)
5 lm (foto 4) fold dit arbejde frem så du kan se bagsiden af dit arbejde. Det vil gøre det nemmere at
arbejde i 2 lm- buen og i dine puff masker
1 km ind i næste 2 lm-bue fra runde 62 den er bagved dit arbejde (foto 5 og 6)
(2 lm og 1 km i næste 2 lm-bue fra runde 62) 4 gange (foto 7 og 8)
6 lm (foto 9)
Spring over næste 4 lm-bue fra runde 62.
Nu skal du arbejde omkring puff masken fra runde 62. Pas på at du kun får trådene med fra den og
ikke nogle andre.
1 fmb og 1 lm om de første 6 puff masker fra runde 62 (foto 10 og 11)
1 fmb om den sidste puff maske fra runde 62 (foto 12 og 13)
6 lm (foto 14)
Spring over næste 4 lm-bue fra runde 62
1 km i næste 2 lm-bue fra runde 62 (foto 15)
(2 lm, 1 km i næste 2 lm-bue) 4 gange
5 lm (foto 16)
1 fm i den markerede maske fra runde 64. Det er den 2. fm inden 1 lm-buen (markeret med pil på
foto 17)
1 fm i den sidste maske inden 1 lm-buen (foto 17)
1 fm i 1 lm-buen
Lang side:
Spring over første (skjulte) maske
1 fm i næste maske det er den 1. stgm på den lange side
1 lm (foto 18)
1 3dstgmf om 3dstgmf fra runde 63 Dette er dit (1 fm, 1 lm og 1 3dstgmf) hjørne (foto 19)
Spring over næste stgm
2 stgm i næste 1 lm-bue (foto 20)
4 stgm i næste 1 lm-bue (foto 21)
(2 lm, spring over de næste 2 x 1 lm-buer
4 stgm i næste 1 lm-bue) 8 gange (foto 22) Du skal have 9 x 4 stgm grupper, alle med 2 x 2 lmbuer imellem.
2 stgm i den sidste 1 lm-bue (foto 23)
1 3dstgmf om 3dstgmf fra runde 63
Spring over de næste 2 masker fra runde 64
1 lm og 1 fm i næste maske (1. fm i dit (1 fm, 1 lm og 1 fm) hjørne fra forrige runde. De sidste 3
masker er dit hjørne (foto 24)
Undlad den sidste fm i den sidste repetition
1 km i den første fm
Luk af og hæft ender
Maskeantal: 268 masker, 64 x 2 lm-buer, 8 x 5 lm-buer og 8 x 6 lm-buer incl 1 lm-bue hjørnerne
(32 fm, 28 fmb, 40 km og 8 x 3dstgmf)
Kort side:25 masker, 6 x 1 lm-buer, 8 x 2 lm-buer, 2 x 5 lm-buer, 2 x 6 lm-buer(8 fm,7 fmb,10 km)
Lang side: 42 masker og 8 x 2 lm-buer (40 stgm og 2 x 3dstgmf) husk at tælle 1 fra en 1 lm-bue til
næste 1 lm-bue

Runde 66 flæse blomst
I denne runde skal du lave små zig zag foran arbejdet. Næsten ligesom i runde 33
Samme og anden farve: 1 fm i den første stgm i din 4 stgm i starten af en af dine lange sider.
Marker denne maske til hjælp til senere (foto 1)
Lang side:
#1 km i næste stgm (foto 2)
(1 stgm, 3 stgm picot´er og og 1 stgm) i alle 8 x 2 lm-buer (foto 3 -5 og foto long side)
spring over de næste 3 stgm
1 km i den sidste stgm i dine sidste 4 stgm (markeret med pil på foto 6 og vist på foto 7)
Kort side:
1 fm i de næste 3 masker. Marker den første fm til hjælp til senere. (den sidste skal sidde i 3dstgmf i
enden af din lange side)(foto 8)
1 fm i næste 1 lm-bue (markeret med pil på foto 8 og vist på foto 9)
1 fm i de næste 4 masker (foto 10)
1 fm i den første oversprungne maske fra runde 64 (foto 11)
(3 lm
1 km i næste 2 lm-bue fra runde 61 (denne 2 lm-bue er foran dit arbejde)
3 lm
spring over de næste 3 masker fra runde 64
1 fm i næste maske fra runde 64) 5 gange Den sidste fm skal sidde i den sidste fmf fra runde 63
(før blomsten)(foto 12 - 14)
6 lm (foto 15)
Nu skal du arbejde rundt om puff maskerne fra runde 62. Der er allerede en fmb om dem fra runde
65. Pas på at du kun får trådene med fra den og ikke nogle andre.
(1 fmb og 1 lm) om alle 6 puff masker fra runde 62
1 fmb om den sidste puff maske fra runde 62
6 lm (foto 16 – 18)
spring over de første 3 fm fra runde 63 efter blomsten
1 fm i næste maske fra runde 64 (foto 19)
(3 lm
1 km i næste 2 lm-bue fra runde 61
3 lm
spring over de næste 3 masker fra runde 64
1 fm i næste maske fra runde 64) 5 gange (foto 20 og 21)
spring over næste maske fra runde 64
1 fm i de næste 4 masker fra runde 65 (foto 22)
1 fm i næste 1 lm-bue (markeret med pil på foto 22og vist på foto 23)
spring over 3dstgmf
1 fm i de næste 3 stgm# 4 gange i alt. Marker den sidste fm til hjælp til senere. (foto 24)
Undlad den sidste fm i den sidste repetition
1 km i den første fm
Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 348 masker, 24 x 1 lm-buer, 80 x 3 lm-buer og 8 x 6 lm-buer (112 fm, 64 stgm, 96
stgm picoter, 28 fmb og 48 km)
Kort side. 45 masker, 6 x 1 lm-buer, 20 x 3 lm-buer og 2 x 6 lm-buer (28 fm, 7 fmb og 10 km)
Lang side: 8 blade og 2 km (16 stgm, 24 stgm picoterog 2 km) Talt fra km til km.

Runde 67
Samme og ny farve: 1 fm mellem 4 stgm og 2 stgm grupperne fra runde 65 i slutningen af en af
dine lange sider (foto 1 og 2)
Kort side:
#1 dstgmf om 3dstgmf fra runde 65 (foto 3)
spring over næste fm fra runde 66. Det er fm i den anden stgm af 2 stgm gruppen (foto 4)
1 fm i de næste 7 masker Den sidste skal sidde i den sidste fm inden 3 lm-buen (foto 5)
(1 hstgm i de 3 oversprungne masker fra runde 64 (foto 6)
1 fmb i næste fm fra runde 65 – toppen af din zig zag) 5 gange (foto 7)
1 hstgm i de næste 3 oversprungne masker fra runde 64 foran 6 lm-buen fra runde 66. Den sidste
hstgm skal sidde i den sidste fm før blomsten
2 lm (foto 8)
(1 fmb og 1 lm) om hver af de 5 puff masker fra runde 63 (foto 9 og 10)
1 fmb om den sidste puff maske
2 lm (foto 11) (foto 12 viser fmb´erne fra forsiden af)
1 hstgm i de næste 3 oversprungne masker fra runde 64 foran 6 lm-buen fra runde 66 (foto 13)
spring over den næste fm fra runde 66 (toppen af din zig zag)
(1 hstgm i de 3 oversprungne masker fra runde 64
1 fmb i næste fm fra runde 65 – toppen af din zig zag) 5 gange (foto 14) Ligesom på den anden
side af blomsten.(Foto 15 viser den sidste fmb.)
1 fm i de næste 7 masker (den første kan være skjult)(foto 16)
1 dstgmf om 3dstgmf fra runde 65
spring over den næste (markerede) maske (foto 17)
Lang side:
1 fm mellem 2 stgm gruppen og 4 stgm gruppen fra runde 65 (foto 18)
5 lm (foto 19)
(1 fm mellem den 2. og den 3. stgm i næste 4 stgm gruppe fra runde 65 (foto 20 og 21)
5 lm) 7 gange (foto 22)
1 fm mellem 4 stgm gruppen og 2 stgm gruppen fra runde 65# 4 gange i alt (foto 24)
Undlad den sidste fm i den sidste repetition
1 km i den første fm
Det betyder ikke noget om 5 lm-buerne er foran eller bagved blomsterne. Faktisk synes jeg det er
nemmest med dem foran – indtil videre.
Maskeantal: 308 masker, 20 x 1 lm-buer, 8 x 2 lm-buer og 32 x 5 lm-buer (92 fm, 64 fmb, 144
hstgm og 8 dstgmf)
Kort side. 68 masker, 5 x 1 lm-buer og 2 x 2 lm-buer (14 fm, 16 fmb, 36 hstgm og 2 dstgmf)

Lang side: 9 fm og 8 x 5 lm-buer.Runde 68

Samme farve: 1 km i næste maske (dstgm fra runde 67) 3 lm og 2 stgm i samme maske (foto 1)
Anden farve: 3 stgm i masken efter den maske, hvor din km fra forrige runde sidder.
Kort side:
#1 fm i de næste 30 masker (foto 2)
2 fm i næste 2 lm-bue
2 lm (foto 3)
(1 fmb og 1 lm) om de næste 5 puff masker (der sidder allerede en fmb fra runde 67)
1 fmb den sidste puff maske fra runde 63
2 lm (foto 4 og 5)
2 fm i næste 2 lm-bue (foto 6)
spring over den første (skjulte) maske
1 fm i de næste 30 masker (den sidste fm skal sidde i dstgmf fra forrige runde)(foto 7)
Lang side:
3 stgm i næste maske (foto 8)
(5 stgm i næste 5 lm-bue (foto 9)
1 stgm i næste fm) 7 gange (foto 10)
5 stgm i næste 5 lm-bue
spring over næste fm (foto 11)
3 stgm i næste stgmf # 4 gange i alt (foto 12)
Undlad de sidste 3 stgm i den sidste repetition
1 km i den 3. lm/stgm fra rundens start
Hvis din flæse blomster stadig gemmer sig lidt bagved, så få dem frem og beundr dit kreative
arbejde!
Maskeantal: 492 masker og 20 x 1 lm-buer (256 fm, 24 fmb og 212 stgm)
Kort side: 70 masker og 5 x 1 lm-buer (64 fm og 6 fmb)
Lang side: 53 stgm

Dine sider vil nu bule igen, så jeg kan kun anbefale dig, at presse/strække dit arbejde igen.

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.

