
Introduksjon Cosmic Cal 2018 

 

 

Som mange av dere, som kjenner arbeidet mitt vet, elsker jeg tanken på at tusener av mennesker fra hele verden og i 

mange forskjellige livssituasjoner, finner sammen gjennom kjærligheten til heklekrok og garn. 

 

Tanken bak Cosmic CAL er forbindelser og ekspansjon. Enten du ser på universet og stjernene, eller livets nett, i dette 

designet finner du din reise og jeg håper den består av kjærlighet og takknemlighet. 

 

«Som over, så under, som inni, så utenpå, som universet, så sjelen» – Hermes Trisma 

 

«Kosmisk bevissthet, en bevissthet om livet og ordenen i universet som veldig få mennesker innehar på dette 

tidspunktet. Det er et skritt videre på veien for menneskelig evolusjon og vil bli nådd av menneskeheten i framtiden» 

Gistus 

 

 

Ideen startet med noe av det åndelige arbeidet jeg har gjort med Archangel Metatron, og 

det som er kjent som Metatrons kube. Dette er en del av en hellig geometri og blir ofte 

brukt i meditasjon og forbindelser med høyere nivåer av bevissthet. Metatrons kube tar 

opp i seg alle mulige former, og er forbundet med «livets blomst» som er en kontinuerlig 

forbindelse og et symbol for vekst. 

Det er store mengder av informasjon på internett, hvis du skulle ønske å lære mer om 

dette.   

 

 

 

 Denne crochet a-long’en er sponset av Stylecraft garn. 

 

Jeg er absolutt henrykt over å få jobbe med Stylecraft på denne CALen. 

Stylecraft sine garn er mine favoritter, og vi har funnet fram til noen av deres mest populære garn, i noen fantastiske 

farger, som dere kan bruke når dere skal hekle sammen med oss. 

Det vil bli laget en offisiell Facebook gruppe som dere kan legge ut bilder på, og finne de siste oppdateringene og 

andre nyheter. 

 

 

 Hvordan fungerer denne CALen [crochet a-long]? 

 

Det er 9 deler, hver uke mens CALen går blir en ny del publisert. 

Første del blir publisert tirsdag 17. april og siste del (del 9) tirsdag 12. juni. 

 

Hver tirsdag morgen klokken 10.00 GMT (UK tid) legger Stylecraft ut linker for nedlasting av mønsterdelen i US og UK 

terminologi og på tysk. Dette er forklaringer med bilder. De vil også legge ut link til videoforklaringene som vil ligge 

på min YouTube kanal  https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw/videos 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw/videos


Jeg vil også legge ut linker til min hjemmeside på min Facebookside og i min Facebookgruppe. På hjemmesiden min 

vil dere finne oversettelser til: 

 

♥ 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 skal alle jobbe sammen for å lage dette vakre rektangulære teppet. 

 

Mønsteret er gratis, og vil forbli gratis på hjemmesiden min bestandig, som min gave til dere. 

Som med alle mine design, er Cosmic CAL beskyttet av copyright. Du kan laste ned og printe ut til eget bruk, eller dele 

en link til CALen med venner eller på sosiale media. Det du ikke kan gjøre er å publisere eller kopiere hele eller deler 

av mønsteret. 

 

  Jeg ber om at dere viser meg den samme kjærlighet og respekt som jeg viser dere.  

 

 

 Hva vil du trenge? 

 

Det er 4 offisielle garnpakker tilgjengelig for salg, eller du kan velge dine egne farger. 

 

De av dere som er medlemmer på Facebook gruppen min vet alt om fargepaletter. Dette er fargepaletter jeg har laget 

som inspirasjon for de offisielle garnpakkene. 

 

 

http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Finnish.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-French.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-German.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Korean.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/11/Whispers-from-the-Past-Part-9-Persian.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Spanish.pdf


 
 

 

Creation 
Stylecraft Classique cotton DK er garnet jeg har brukt på bildene i oppskriftene. Dette er et fantastisk mykt 

bomullsgarn som er en fryd å arbeide med. Dette vil gi deg et teppe som holder seg pent i mange år. Fargene gir kraft 

og gjennomslag til den kreative tanke og lar oss se at alt er mulig. 

Creation garnpakken inneholder  49 x 50 g nøster og jeg anbefaler en  4 mm heklekrok 

 

Lapis x 12 

Greek Blue x 7 

Azure x 4 

Lavender x 5 

Wisteria x 3 

Fondant x 6 

Shell Pink x 4 

Sunflower x 4 

Ivory x 4 

 

Ferdig størrelse ca 137 cm x 157,5 cm 

Harmony 
Stylecraft Special DK er et 100% førsteklasses akrylgarn. Dette er mitt favorittgarn å jobbe med, og finnes i en helt 

fantastisk variasjon av farger. Det er mykt, holder seg veldig godt i vask og bruk, så du har mange år med glede og 

komfort. Fargene får deg til å tenke på natur og nøytralitet, og får oss til å innse at alt passer sammen.   

Harmony garnpakken inneholder: 16 x 100 g nøster og jeg anbefaler en  4 mm heklekrok. 

 

Walnut x 3 

Parchment x 3 

Mustard x 3 

Lemon x 3 

Pistachio x 4 

 

Ferdig størrelse ca 137 cm  x 157,5 cm 

Peace and Tranquillity 
En blanding av Stylecraft Life DK, Batik DK og Batik Elements DK. Disse garnene er en akryl/ull blanding. De er veldig 

lette, og er en blanding av rene og melerte farger. Elementer fra sjø og land, de kjølige og beroligende blå og grønne 

fargene lar oss se at det alltid er mulig for oss å finne fred og ro. 

Denne garnpakken inneholder  9 x 100 g nøster av Stylecraft Life DK, og 12 x 50 g nøster av Stylecraft Batik og 
jeg anbefaler en 4 mm heklekrok. 

 

French Blue x 2 

White x 2 

Aqua x 3 

Ivy x 2 



Teal x 5 

Krypton x 4 

Coral x 3 

 

Ferdig størrelse ca 137 cm  x 157,5 cm 

Love and Light 
Stylecraft Special Baby Aran, 100% akryl, 100% mykt og kosete, dette garnet er en fryd å jobbe med. De myke 

pastellfargene med et hint av dybde fra Baby Denim lar oss se at det alltid er kjærlighet, det er alltid lys, og selv med 

litt mørke kan vi la lyset vårt skinne kraftig.   

Denne garnpakken inneholder: 28 x 100 g nøster og jeg anbefaler en 5,5 mm heklekrok. 

 

Baby Denim x 7 

Baby Cream x 6 

Baby Lemon x 3 

Baby Pink x 5 

Baby Mint x 4 

Baby Blue x 6 

 

Ferdig størrelse ca 167 cm x 195 cm 

 

 

Velge dine egne farger 

Garnpakkene gir deg en idé om hvor mye garn du trenger, avhengig av garntype og -vekt. 

Antall farger vil jo også ha litt å si. 

 

Legg merke til at de forskjellige typene av DK garn krever forskjellige mengder, så her er en liten oversikt: 

 

Forbruk: 

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 

 

 

 Når kan jeg kjøpe garnet? 

 

Alle garnpakker blir tilgjengelig fra 19. februar i alle lokale deltagende garnbutikker. 

Alle garnpakker blir tilgjengelig fra 26. februar i alle deltagende nettbutikker. 

Jeg vil legge ut linker så snart garnpakkene er klare. 

 

 

Love Helen 


