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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 9

• fmb   – 1 fastmaske hæklet bagved arbejdet og omkring masken
• lm   – luftmaske
• stgm   – stangmaske
• 3dstgmf   – 3 dobbelt stangmaske foran arbejdet (slå 3 gange om nålen)
• 4dstgmf   – 4 dobbelt stangmaske foran arbejdet (slå 4 gange om nålen)
• hstgm   – halvstangmaske
• fm   -fastmaske 
• km   – kædemaske
• spydmaske   – 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.

• popcornmaske   – 5 stgm i samme maske. Tag masken af nålen. Sæt nålen i første stgm og 
træk masken igennem. Afslut med en lm

• 2 dstgm sammen   – slå om 2 gange (foto 1). 
Nålen gennem angivne maske/mellemrum. 
Slå om og tilbage gennem masken. 
(slå om og gennem 2 masker) 2 gange. (du har nu 2 masker på nålen)(foto 2) 
slå om 2 gange og gennem samme maske/mellemrum. 
Slå om og tilbage gennem masken. 
(slå om og gennem 2 masker) 2 gange (du har nu 3 masker på nålen)(foto 3) 
Slå om og gennem alle 3 (foto 4)

• 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.mooglyblog.com/popcorn-stitch/
https://www.youtube.com/watch?v=rAyaGxKrKfQ
https://www.youtube.com/watch?v=PfxNxUUnTu4
https://www.youtube.com/watch?v=Zp-bB6Yz8og
https://www.youtube.com/watch?v=9sFTbThRcKo
https://www.youtube.com/watch?v=yG99ihmsTeM
https://www.youtube.com/watch?v=SUX8-reetoY
https://www.youtube.com/watch?v=YRkB2JaTBBg


Hej og velkommen til del 9 i Sophies Universe. I denne uge vil jeg have dig til at tage billeder af 
din Sophie sammen med dine kæledyr. Mange af jer har allerede gjort det, men til de af jer der 
endnu ikke har gjort det – sæt i gang!

Jeg er absolut overrasket over alle de smukke farvekombinationer, jeg har set. Jeg vil gerne 
opfordre jer til at lave en liste over jeres farvevalg (pr runde) og ligge det på Ravelry, så andre har 
mulighed for at ”kopiere” dem, hvis de bliver inspireret af dem. Ligeledes vil jeg opfordre jer til, at 
sætte jer selv på Sophies Universe´s landkort, så vi alle bedre kan se, hvor mange mennesker der 
hækler med.

Jeg håber, at du kommer til at nyde denne uges runder og at din uge vil blive velsignet.

Tælleri og sider

Husk at du skal tælle fra den ene 1 lm-bue til den næste. Hvis du har problemer med at identificere 
dem, så sæt en maskemarkør i dem.

Husk også at dine korte sider er længere end dine lange. Dine korte sider er dem med den store 
blomst i midten.

https://www.zeemaps.com/map?group=1327122
http://www.ravelry.com/patterns/library/sophies-universe-cal


Sophies Universe del 9
Video

Runde 69

På den lange side vil dine fm sidde i den 1., den 3. og den 5. stgm i 5 stgm gruppen.

Hvis du vil hækle flæse blomsterne fast, så gør det i den 3. fm i hver 5 stgm gruppe. For at gøre 
det, skal du sætte nålen igennem den midsterste stgm picot og gennem den anviste maske og lave 
1 fm gennem begge dele. Jeg har valgt IKKE at gøre det.

Samme farve: 1 km i næste maske, som er den 2. stgm i din 3 stgm gruppe i enden af en af dine 
lange sider. (1 lm, 1 fm, 1 lm og 1 fm) i samme maske. Dette er dit første hjørne.
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm, 1 lm og 1 fm i den 2. stgm  i din 3 stgm gruppe i 
enden af en af dine lange sider. Dette er dit første hjørne (foto 1)

Kort side: 
#1 fm i de næste 33 masker (foto 2)
(1 lm og 1 fm) i hver af de 5 x 1 lm-buer fra runde 67 eller 68 bagved din blomst (foto 3 og 4)
1 lm (foto 5)(foto 6 viser arbejdet bagfra)
1 fm i de næste 33 masker Husk den første (skjulte) maske efter 2 lm-buen fra runde 68 (foto 7)
Den sidste fm skal sidde i den 1. stgm i 3 stgm gruppen i enden af din korte side (foto 8)

Lang side:
(1 fm, 1 lm, 1 fm) i næste maske (foto 9)
1 x 3dstgmf om dstgmf fra runde 67 (foto 10)
Spring over næste maske fra runde 68 (markeret med pil på foto 11)
(1 fm i næste maske. 
1 lm
spring over næste maske) 23 gange (foto 12 og 13) 
1 fm i næste maske, som er den sidste stgm i den sidste 5 stgm gruppe (foto 14)
1 x 3dstgmf om stgmf fra runde 67
spring over næste maske fra runde 68 (foto 15)
(1 fm, 1 lm, 1 fm) i næste maske, som er den 2. stgm i 3 stgm gruppen i starten af din korte side# 4 
gange i alt (foto 16)
Undlad det sidste (1 fm, 1 lm, 1 fm) hjørne i sidste repetition
1 km i den første fm.

Maskeantal: 404 masker og 124 x 1 lm-buer inkl 8 x 1 lm-bue hjørner (396 fm og 8 x 3dstgmf)
Kort side. 73 fm og 6 x 1 lm-buer
Lang side: 26 fm, 2 x 3dstgmf og 23 x 1 lm-buer

https://www.youtube.com/watch?v=rsmWXk74kqM
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-part-9-cal-2015/




 Runde 70 

Husk at se beskrivelse og billeder af  lang fm i Masketyper til Sophies Universe del 9

Samme farve: 1 km ind til næste 1 lm-bue. (1 lm, 1 fm, 1 lm og 1 fm) i samme maske. Dit første 
hjørne.
Anden 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. Det er dit første hjørne (foto 1)

Kort side:
#1 fm i de næste 11 masker. Husk den første (skjulte) maske. (foto 2)
(1 spydmaske i fm fra runde 64 lige over V´et fra din zig zag. Der er allerede den miderste 
stgm fra din 3 stgm gruppe fra runde 67 (foto 3)
spring over næste maske fra runde 69 (den er skjult af din lange fm)
1 fm i de næste 3 masker) 5 gange (foto 4)
1 fm i de næste 3 masker
(2 fm i næste 1 lm-bue bagved blomsten) 6 gange (foto 5)
1 fm i de næste 6 masker. Husk den første (skjulte) maske (foto 6)
(1 spydmaske i fm fra runde 64 lige over V´et fra din zig zag. Der er allerede den miderste 
stgm fra din 3 stgm gruppe fra runde 67 (foto 7)
spring over næste maske fra runde 69 (den er skjult af din lange fm)
1 fm i de næste 3 masker) 5 gange (foto 8 og 9)
1 fm i de næste 8 masker (foto 10)

Lange side:
(1 fm, 1 lm, 1 fm) i næste 1 lm-bue (foto 11)
2 lm (foto 12)
spring over de første 3 masker (den første kan være skjult)
(1 fm i næste 1 lm-bue
1 lm
spring over næste maske) 22 gange (foto 13)
1 fm i sidste 1 lm-bue (foto 14)
2 lm (foto 15)
spring over de sidste 3 masker
(1 fm, 1 lm, 1 fm) i næste 1 lm-bue# 4 gange i alt (foto 16)
Undlad det sidste (1 fm, 1 lm, 1 fm) hjørne i den sidste repetition
1 km i den første fm

Maskeantal: 428 masker, 8 x 2 lm-buer og 96 x 1 lm-buer inkl 8 x 1 lm-bue hjørner (388 fm og 40 
lange fm)
Kort side: 82 masker (72 fm og 10 spydmasker)
Lang side: 25 fm, 22 x 1 lm-buer og 2 x 2 lm-buer





Runde 71 stilke

Starten og slutningen af dine lange sider vil ikke blive symmetriske i denne runde. I starten vil 
der være 1 x 1 lm-bue mellem den første 4 stgm gruppe og den første stgm. Det er der IKKE i 
slutningen af den sidste stgm og den sidste 4 stgm gruppe (foto Long Side)

Samme farve:  1 km indtil næste 1 lm-bue. 1 lm og 1 fm i samme maske.
Anden farve: 1 fm i 1 lm-buen i starten af en af dine korte sider (foto 1)

Kort side:
# 1 fm i de næste 12 masker (foto 2) Husk den første (skjulte) maske.
(1 lm
spring over næste maske (din spydmaske)
1 fm i de næste 3 masker) 4 gange (foto 3 og 4)
1 lm
spring over næste maske (din spydmaske)
1 fm i de næste 5 masker (foto 5)
1 fmb om den 4. stgm i det første blad i din store blomst (foto 6 og 7)
spring over næste maske fra runde 70 (foto 8)
1 fm i de næste 12 masker (foto 9) De skal sidde i de 12 fm om 6 lm-buen fra runde 69
1 fmb om den 5. stgm i det sidste blad i din store blomst (foto 10)
spring over den næste maske fra runde 70
1 fm i de næste 5 masker (foto 11)
(1 lm
spring over næste maske (din spydmaske)
1 fm i de næste 3 masker) 4 gange (foto 12) 
1 lm
spring over næste maske (din spydmaske)
1 fm i de næste 12 masker (foto 13)

Lang side:
1 fm i næste 1 lm-bue (foto 14) Marker denne maske til hjælp til at tælle senere
4 stgm i fm efter 3dstgmf fra runde 69 (markeret med pil på foto 14 og vist på foto 15)
1 lm
spring over næste maske fra runde 70
(1 stgm i næste 1 lm-bue (foto 16)
1 lm
spring over næste maske) 21 gange (foto 17)
1 stgm i sidste 1 lm-bue (foto 18)
4 stgm i næste fm fra runde 69 (markeret med pil på foto 18 og vist på foto 19)
spring over de næste 2 masker fra runde 69 og den sidste fm fra runde 70
1 fm i næste1 lm-bue fra runde 70# 4 gange i alt. Marker denne maske til hjælp til at tælle senere 
(foto 20)
Undlad den sidste fm i den sidste repetition
1 km i første fm

Maskeantal: 416 masker og 128 x 1 lm-buer (288 fm, 8 fmb og 120 stgm)
Kort side: 72 masker og 10 x 1 lm-buer (70 fm og 2 fmb)
Lang side: 32 masker og 22 x 1 lm-buer (2 fm og 30 stgm) Talt fra markeret fm til markeret fm





Runde 72

Samme og anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm i den første stgm i din 4 stgm gruppe i 
slutningen i en af dine lange sider. (foto 1)

1 fm i de næste 16 masker (foto 2)
(1 lm
spring over næste 1 lm-bue
1 fm i de næste 3 masker) 4 gange (foto 3 og 4)
1 lm
spring over næste 1 lm-bue
1 fm i de næste 24 masker (foto 5)
(1 lm
spring over næste 1 lm-bue
1 fm i de næste 3 masker) 4 gange (foto 6)
1 lm
spring over næste 1 lm-bue
1 fm i de næste 17 masker (foto 7) Den sidste fm skal sidde i den 4. stgm i 4 stgm gruppen i starten 
af din lange side

Lang side:
#1 x 3dstgmf om 3dstgmf fra runde 69 (foto 8)
(1 fm i næste 1 lm-bue
1 lm
spring over næste stgm) 21 gange (foto 9)
1 fm i den sidste 1 lm-bue (foto 10)
1 x 3dstgmf om 3dstgmf fra runde 69 (foto 11)
spring over den næste stgm

Kort side: 
1 fm i den 1. stgm i 4 stgm gruppen i slutningen  af din lange side (markeret med pil på foto 10 og 
vist på foto 12)
1 fm i de næste 16 masker
(1 lm
spring over næste 1 lm-bue
1 fm i de næste 3 masker) 4 gange 
1 lm
spring over næste 1 lm-bue
1 fm i de næste 24 masker
(1 lm
spring over næste 1 lm-bue
1 fm i de næste 3 masker) 4 gange 
1 lm
spring over næste 1 lm-bue
1 fm i de næste 17 masker# 4 gange i alt Den sidste fm skal sidde i den 4. stgm i 4 stgm gruppen i 
starten af din lange side
Undlad den sidste kort side i den sidste repetition
1 km i den første fm

Maskeantal: 424 masker og 124 x 1 lm-buer (416 fm og 8 x 3dstgmf)
Kort side: 82 fm og 10 x 1 lm-buer
Lang side: 24 masker og 21 x 1 lm-buer (22 fm og 2 x 3dstgmf) Talt fra 3dstmgf til 3dstgmf.





Runde 73 popcorn blomster 

Efter denne runde vil dine popcorn sidde en anelse skævt, men det retter sig senere. Husk at alle 
popcorn masker skal lukkes med 1 lm, som er en del af den.

Samme farve: 2 lm og 1 hstgm i samme maske hvor du er (det er dit første 2 hstgm hjørne)
Anden farve: En ny maske på nålen og 2 hstgm i den første fm på en af dine korte sider (det er dit 
første 2 hstgm hjørne)(foto 1)

Kort side: 
# 1 fm i de næste 16 masker (foto 2)
(1 popcorn maske i spydmasken fra runde 70 foran dine 1 lm-buer fra runde 71 og 72 (foto 3 
og 4)
1 fm i de næste 3 fm) 4 gange (foto 5 og 6)
1 popcorn maske i næste spydmaske fra runde 70 foran dine 1 lm-buer fra runde 71 og 72 (foto 7)
1 fm i de næste 12 masker (foto 8)
1 fmb om den 5. stgm i det miderste blad i din store blomst (foto 9 og 10)
spring over den næste maske fra runde 72
1 fm i de næste 11 masker (foto 11)
(1 popcorn maske i spydmasken fra runde 70 foran dine 1 lm-buer fra runde 71 og 72 (foto 3 
og 4)
1 fm i de næste 3 masker) 4 gange
1 popcorn maske i næste spydmaske fra runde 70 foran dine 1 lm-buer fra runde 71 og 72 (foto 12)
1 fm i de næste 16 masker (foto 13)

Lang side:
2 hstgm i næste maske, som er den sidste fm på din korte side (foto 14)
spring over 3dstgmf og den næste fm
3 stgm i næste 1 lm-bue (markeret med pil på foto 14 og vist på foto 15)
1 lm
(1 popcorn maske i næste 1 lm-bue
3 lm
spring over næste 1 lm-bue) 9 gange (foto 16 og 17)
1 popcorn maske i næste 1 lm-bue 
1 lm
3 stgm i næste 1 lm-bue 
spring over den næste fm og 3dstgmf 
2 hstgm i næste maske# 4 gange i alt (foto 19)
Undlad det sidste 2 stgm hjørne i den sidste repetition
1 km i 2. lm/hstgm fra starten af.
Luk af og hæft ender

Maskeantal: 440 masker, 8 x 1 lm-buer og 36 x 3 lm-buer (316 fm, 4 fmb, 16 hstgm, 24 stgm og 80 
popcorn masker)
Kortside: 90 masker (79 fm, 1 fmb og 10 popcorn masker)
Lang side: 20 masker, 9 x 3 lm-buer og 2 x 1 lm-buer (6 stgm, 4 hstgm og 10 popcorn masker) inkl 
begge hstgm i dine 2 hstgm hjørner





Når du arbejder i popcorn maskerne på dine korte sider i næste runde, skal du arbejde i den første 
stgm af de 5 stgm popcornet består af (foto 1 og 2) og ikke i lm i toppen af det (foto 3 og 4) Hvis du 
i stedet arbejder i lm, vil dit popcorn vælte mere til højre (til venstre for venstrehåndede) Der er en 
måde med galskaben! Tro mig ;-)

Og når vi så er ved at snakke om dine 1 lm-buer.....hvorfor i det hele taget have dem med, når de 
giver så meget hovedbrud her i mønsteret? Fordi de får popcornene til at ”poppe” mere ud. Hvis du 
kigger på billede 4 (som er toppen af en popcorn) kan du se, at det bliver skubbet fremad, når du 
springer lm over (synlig mellem de to sidste fm)

Runde 74

Samme og ny farve: En ny maske på nålen og 1 fm i den første stgm i din 3 stgm gruppe i 
slutningen af en af dine lange sider (foto 1)
1 fm i de næste 99 masker (Se hint om disse længere nede) Den sidste fm skal sidde i den 3. stgm i 
den  første 3 stgm gruppe på din næste lange side (foto 2)

Lang side: her skal du arbejde i de oversprungne 1 lm-buer fra runde 72 og FORAN 3 lm-buerne fra 
runde 73
#1 x 4dstgmf om 3dstgmf fra runde 71 (foto 3 og 4)
2 lm (foto 5)
(2 dstgm sammen (se masketyper) i den oversprugne 1 lm-bue fra runde 72 og foran 3 lm-buen fra 
runde 73 (foto 8)
3 lm) 8 gange (foto 6 og 7)
2 dstgm sammen i den oversprugne 1 lm-bue fra runde 72 og foran 3 lm-buen fra runde 73
2 lm (foto 9)
1 x 4dstgmf om 3dstgmf (foto 10)

Kort side: 
1 fm i den første stgm i 3 stgm gruppen i slutningen  af din lange side (markeret med pil på foto 11 
og vist på foto 12)
1 fm i de næste 99 masker# 4 gange i alt  Den sidste fm skal sidde i den 3. stgm i den  første 3 stgm 
gruppe på din næste lange side
Undlad den sidste kort side i den sidste repetition
1 km i den første fm

Hint: Når du laver dine 100 fm på dine korte sider, skal nr 22, 26, 30, 34 og 38 sidde i toppen (den 
første stgm) af dit popcorn. Nr 51 skal sidde i fmb som er hæklet sammen med det midterste blad i 
den store blomst. Nr 63, 67, 71, 75 og 79 skal sidde i toppen af en popcorn.

Maskeantal: 444 masker, 32 x 3 lm-buer og 8 x 2 lm-buer (400 fm, 36 x 2 dstgm sammen og 8 x 
4dstgmf)
Kort side: 100 fm
Lang side 11 masker, 8 x 3 lm-buer og 2 x 2 lm-buer (9 x 2 dstgm sammen, 2 x 4dstgmf)



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

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

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

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

