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Presenterar “Whispers from the Past cal 2016” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är ett mönster som består av traditionella maskor men med en modern twist.  

Nå väl, det skulle inte vara jag som designat om det inte har en twist!! 

 

Jag är spänd och ärad att få dela detta mönster med er alla, en CAL (Crochet-A-Long), där 

Facebookgruppen  CAL-Crochet A Long står som värd. 

 

Min mormor lärde mig att virka för många år sedan när jag var liten. Jag har de mest otroliga 

minnen av de filtar hon brukade göra med en väldigt enkel fyrbladig blomma. Jag ville basera 

denna design utifrån några av mina dyrbaraste minnen när det kommer till virkning. Jag 

använder mig av en kombination av traditionella mönster men lägger på min personliga twist. 

Vill även att det ska passa för alla oberoende av erfarenhet. 

 

Varje vecka kommer jag att dela några av mina minnen med er och berätta historien bakom 

de maskor du kommer att arbeta med.  

 

Denna Cal kommer att vara i 9 veckor och mönstret kommer att vara gratis även framöver.  

 

Varje vecka kommer vi att göra antingen rutor, längder eller arbeta runtom hela arbetet. I 

detta projekt kommer vi att använda oss av fyra olika metoder för att sätta samman delarna, 

https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
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alla med tillhörande bild instruktioner. Som vanligt när det gäller mina mönster, vill jag 

uppmuntra er till att testa något nytt för att ni ska lära er och växa.  

 

Den färdiga filten kommer att vara rektangulär men det kommer finnas möjlighet för er att 

ändra form eller storlek för att det ska passa dina specifika behov för att mysa.  

 

♥ Var vänliga och notera att detta är min design och som skyddas av upphovsrättslagen. Du 

får dela en länk till denna sida med andra, samt att du får skriva ut bilder eller de skriftliga 

instruktionerna för eget bruk, men du får ej ändra det på något sätt. Snälla älska och 

respektera mig, på samma sätt som jag älskar och respekterar dig. ♥ 

 Det roliga börjar på torsdag den 13e oktober 2016.  

♥ Du kan följa mönstret på min Blogg.  

♥ Ladda ner en fullständig bildhandledning (pdf). 

♥ Ladda ner skriftliga instruktioner (pdf) med endast en mindre bild. 

Mönstret översätts av en otrolig grupp med kvinnor från gruppen CAL - Crochet A Long på 

Facebook och kommer att översättas till många olika språk.  

♥ Användbar information 

♥ Handledningar ~ Mönstret för respektive del kommer att publiceras här, på min blogg, varje 

torsdag eftermiddag 19.00 UK tid, detta för att alla runt om i världen ska få tid att virka under 

helgen.  

♥ Utskrift/PDF ~ Du kommer att hitta olika val för att ladda ner mönstret för respektive del på 

min Blogg. Du kan välja mellan en fullständig bildhandledning eller ett skriftligt mönster.  

♥ Nyhetsbrev. Om du inte redan har gjort det. Se till att anmäla dig till mitt nyhetsbrev och 

lägg till mig som en betrodd avsändare, så att du inte missar ett enda steg i denna CAL. 

♥ Ravelry ~ Snälla, lägg denna CAL till din Ravelrykö, och du är välkommen att delta i min 

Ravelrygrupp. 

♥ Facebook ~ Se till att du blir medlem i Cal Crochet A Long som kommer att stå värd för 

”Whispers from the Past Cal 2016”, där kommer du alltid att kunna få användbar hjälp och råd 

för att hjälpa dig på vägen.  

 

Glöm ej att gilla min facebooksida för mer information och denna CAL och andra projekt jag 

arbetar med.  

https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://www.ravelry.com/groups/helen-shrimpton-designs
https://www.facebook.com/crystalsandcrochet/
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♥ Översättningar ~ Jag är spänd över att gå ut med informationen om att min CAL kommer 

att översättas på många olika språk av en otrolig grupp av kvinnor från gruppen CAL - 

Crochet A Long på Facebook.  

♥ Översättningar 

Översättningar kommer att läggas till när de blir tillgängliga.  

 

Jag ser fram emot detta internationella projekt och den otroliga energi som virksamhället har 

att dela med sig.  

 

♥ Maskförkortningar och specialmaskor 

Svenska standardförkorningar används genom hela mönstret. På första sidan av varje del 

kommer det att finnas en lista med förkortningar. Det kommer även finnas detaljerade 

instruktioner på hur du gör de specialmaskor som används i varje specifik del.  

 ♥ Svårighetsgrad 

Jag uppmuntrar alla, oberoende av erfarenhet, att testa på detta projekt.  

♥Vad kommer du att behöva? 

Vänta lite så kommer vi dit……först lite information om vad jag har använt och vad som finns 

tillgängligt för dig. 

 

♥ Garn alternativ 

Denna CAL är sponsrad av Stylecraft garner. 

Det finns fyra tillgängliga garnpaket att köpa som består av ”Stylecraft special Double Knit” 

eller ”Aran”, dessa är akrylgarner och mina favoriter att arbeta med. De huvudsakliga butiker 

du kan köpa dessa ifrån är Deramores eller Wool Warehouse.  

Länkar för att köpa garnpaketen hittar du på introt på min websida.  

https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
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♥ Vackra pasteller 

Mjuka pastell färger, minnen ifrån 50 talet (Innan min tid!) 

Tanken och känslan bakom dessa färger är lite vintage, av sodafontäner, och de tidiga dagarna 

av ”Rock and Roll”, tänk dig stort hår och stora skjortor när du dansar iväg med detta 

färgpaket.  

Paketet innehåller: Stylecraft Special Double Knitting 

Duck Egg x 3, Cream x 3, Wisteria x 3,  

Soft Peach x 2, Lemon x 2. 
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♥ Färglåda 

Glada hippie färger, färgpaketet från de inre barnet, färgerna från 60 talet. Då alla lärde sig att 

uttrycka sig fritt och kliva ut från sin säkerhetszon och njuta av livet, såsom oskyldiga barn. 

Något vi alla behöver göra så ofta vi bara kan” 

Paketet innehåller: Stylecraft Special Double Knitting 

Bluebell x 3, Aspen x 2, Pomegranate x 2, Violet x 2, Shrimp x 2, Saffron x 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♥ Brunt socker 

Tänk dig 70 talet, Rolling Stones, när allting var ”groovy”. Jag har underbara minnen från då 

jag lärde mig att virka väskor åt mig själv och dessa var i ”inne” färger. Även mitt sovrum var 

inrett i dessa färger! 

Paketet innehåller: Stylecraft Special Aran 

Parchment x 6, Dark Brown x 5, Copper x 4, Camel x 4, Gold x 3. 
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♥ Rent patriotiskt 

För mig är rött, vitt och blått något som berör oss alla vid något tillfälle i våra liv. Jag minns 

80 talet då vi bar dessa färger ofta! 

Inkluderat ”Ra-Ra” kjolar, träningsoveraller och självklart ” Nike” skor, men inte allt samtidigt!! 

Paketet innehåller: Stylecraft Special Aran 

Cream x 14, Pomegranate x 4, Denim x 4. 

 

Den färdiga filten är cirka.: 

♥ Double Knitting med en 4mm virknål:  51 ½ tum x 63 tum / 131 cm x 160 cm 

♥ Aran /Worsted med en 5.5mm virknål:  68 tum x 81 tum / 172 cm x 204 cm.  

 

För de av er som väljer att gå er egen väg, kommer du att behöva ca: 

♥ Double Knitting weight 3835 m/4186yds 

♥ Worsted/Aran weight 4312 m/ 4708yds 

Kom ihåg att dessa mänger är ungefärliga då de beror på er personliga virkfasthet. 

Tillåt dig själv att göra många färgbyten, räkna därför med att det går lite mer garn och köp 

hellre för mycket….Det är alltid bättre att ha lite extra garn än att hamna i ett läge där man 

inte får tag på samma färgparti eller att färgen har utgått…..det gör mig så arg…eller hur! 

Jag ser fram emot att dela ytterligare lite glädje och virktid mer er alla.  

 


