Introduktion Cosmic CAL 2018
Som mange af jer, der kender mine designs ved, elsker jeg idéen med, at tusindvis af mennesker fra hele verden og
mange forskellige måder at leve på forbindes gennem en fælles kærlighed til en hæklenål og noget garn.
Konceptet for Cosmic CAL er; forbindelse og ekspansion. Uanset om du ser på universet og stjernerne eller på livets
spind inden for dette design, er det din rejse og jeg håber, den er fuld af kærlighed og taknemmelighed.
“Som foroven, så forneden, som med, så uden, som i universet, så i sjælen…” – Hermes Trisma“
“Kosmisk bevidsthed, en bevidsthed om liv og orden i universet, som få mennesker er i besiddelse af på nuværende
tidspunkt.
Det er endnu en fase af den menneskelige evolution, som hele menneskeheden vil nå i fremtiden.”
Gistus
Ideen startede ud fra noget af det spirituelle arbejde, jeg har lavet med Archangel (Ærkeengel) Metatron og hvad der
er kendt som Metatron’s kube. Dette er en del af en hellig geometri og bliver ofte brugt
til meditation og forbindelse til højere niveauer af bevidsthed. Metatron’s kube
inkluderer alle mulige former og er knyttet til “livets blomst”, som er en kontinuerlig
forbindelse og et symbol på vækst.
Der er masser af information på internettet, hvis du ønsker at lære mere om dette.

♥ Dette er en crochet a-long, som er sponsoreret af
Stylecraft garn.
Jeg er meget begejstret for at arbejde med Stylecraft garn i denne CAL.
Stylecraft er mit absolutte favorit garn at arbejde med og vi har fremvist nogle af deres mest populære garner i den
mest fantastiske vifte af farver som du kan hækle med sammen med os.
Der vil være en officiel Facebook-gruppe, hvor du kan dele dine fremskridt og se alle de seneste opdateringer og
nyheder.

♥ Hvordan fungerer CAL’en [crochet a-long]?
Der vil være 9 dele. Mens CAL’en foregår, vil en ny del blive offentliggjort hver uge - startende med del 1, tirsdag den
17. april og sluttende med del 9, tirsdag den 12. juni.
Hver tirsdag formiddag kl. 10:00 GMT [UK-tid] vil Stylecraft poste links til at downloade mønsteret på amerikansk og
engelsk samt på tysk. Disse vil være med foto-vejledninger. De vil også sende et link til en video-vejledning, som vil
være på min YouTube kanal https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw/videos
Jeg vil også poste linket til min hjemmeside på min Facebook-side og i min Facebook-gruppe, som vil omfatte
oversættelser på:

♥ Bulgarian – Български
♥ Czech -Čeština
♥ Danish – Dansk
♥ Dutch – Nederlands
♥ Finnish – Suomi
♥ French – Français

♥ German – Deutsch
♥ Hebrew – עברית
♥ Hungarian – Magyar
♥ Italian - Italiano
♥ Korean – 한국어.
♥ Norwegian – Norsk
♥ Spanish – Español
♥ Swedish -Svenska
♥ Urdu - اردو

Vi vil alle arbejde sammen om at lave dette smukke, rektangulære tæppe.
Mønstret er gratis og vil være gratis på min hjemmeside for evigt og er min gave til dig.
Som med alle mine designs er Cosmic CAL omfattet af ophavsretten. Du må downloade og printe til eget brug eller
dele et link til CAL’en med dine venner eller på sociale medier, men det er ikke tilladt at offentliggøre eller kopiere
dele af mønstret.

♥ Elsk og respekter mig, som jeg elsker og respekterer dig. ♥

♥ Hvad vil du få brug for?
Der er 4 officielle garnpakker til rådighed, som du kan købe eller du kan selv vælge dine farver.
De af jer, som er medlem af min Facebook-gruppe, vil vide alt om farvetavler. Dette er de farvetavler, jeg lavede som
inspiration til de officielle garnpakker.

Creation
Stylecraft Classique cotton DK. dette er den garnpakke, jeg brugte til fotovejledningerne.
Classique er en smuk, blød bomuld, som det er en fornøjelse at arbejde med og vil give dig et tæppe, der vil holde i
årevis. Farverne giver styrke og indflydelse på det kreative sind og giver os mulighed for at se, at alt er muligt.
Creation-garnpakken indeholder: 49 x 50g nøgler og jeg anbefaler en 4mm G hæklenål.

Lapis
Greek Blue
Azure
Lavender
Wisteria
Fondant

x 12
x7
x4
x5
x3
x6

Shell Pink
Sunflower
Ivory

x4
x4
x4

Færdig størrelse: Kort side: Ca. 54 inches/137 cm. Lang side: 62 inches/157,5 cm

Harmony
Stylecraft Special DK er en 100% Premium akryl. Det er mit yndlings garn at arbejde med og kommer i det mest
fantastiske udvalg af farver. Det er blødt og vaskes og bærer godt. Det giver mange års glæde og komfort. Farverne
giver en følelse af natur og neutralitet, så vi kan se, at alt blandes sammen.
Harmony-garnpakken indeholder: 16 x 100g nøgler og jeg anbefaler en 4mm G hæklenål.

Walnut
Parchment
Mustard
Lemon
Pistachio

x3
x3
x3
x3
x4

Færdig størrelse: Kort side: Ca. 54 inches/137 cm. Lang side: 62 inches/157,5 cm

Peace and Tranquillity
En blanding af Stylecraft Life DK, Batik DK og Batik Elements DK. Dette garn er en blanding af akryl og uld. De er
meget lette og bløde med en blanding af solide og brogede farver.
Elementer fra havene og jorden, den kølige og beroligende blå og grønne, giver os mulighed for at se, at det altid vil
være muligt at finde fred og ro.
Peace and Tranquillity-garnpakken indeholder: 9 x 100g nøgler af Stylecraft Life DK, og 12 x 50g nøgler af

Stylecraft Batik og jeg anbefaler en 4mm G hæklenål.
French Blue
White
Aqua
Ivy
Teal
Krypton
Coral

x2
x2
x3
x2
x5
x4
x3

Færdig størrelse: Kort side: Ca. 54 inches/137 cm. Lang side: 62 inches/157,5 cm

Love and Light
Stylecraft særlige baby Aran, 100% akryl er 100% blød og dejlig. Dette garn er virkelig lækkert at arbejde med. De
bløde pastelfarver, med blot en antydning af dybde fra Baby denim, giver os mulighed for at se, der er altid
kærlighed, der er altid lys og selv med lidt mørke, kan vi få lyset til at skinne klart.
Love and Light-garnpakken indeholder: 28 x 100g nøgler og jeg anbefaler en 5,5mm I hæklenål.

Baby Denim
Baby Cream
Baby Lemon
Baby Pink
Baby Mint
Baby Blue

x7
x6
x3
x5
x4
x6

Færdig størrelse: Kort side: Ca. 66 inches/167 cm. Lang side: 77 inches/195 cm

♥Dit eget farvevalg
Garnpakkerne vil give dig en ide om, hvor meget garn du vil få brug for, afhængigt af garnets type, tykkelse og det
antal af farver, du vælger at bruge.
Du vil bemærke, at de forskellige typer DK-garn kræver forskellige mængder, men som en vejledning brugte jeg:
Stylecraft Special DK ca. 4192 meter
Stylecraft Life and batik mix ca. 2915 meter
Stylecraft Classique Cotton DK ca. 4012 meter
Stylecraft Baby Aran ca. 4485 meter

♥ Hvornår kan jeg købe mit garn?
Alle garnpakker vil være tilgængelige fra 19. februar i specifikke lokale garnbutikker.
Alle garnpakker vil være tilgængelige fra 26. februar i specifikke online butikker.
Jeg vil tilføje links, så snart pakkerne er tilgængelige.

Kærligst Helen

