Presentation av Cosmic CAL 2018
Som många av er som känner till mina formgivningar vet, så älskar jag idén om att tusentals människor över hela
världen, med många olika levnadssätt, knyts samman genom en gemensam kärlek till en virknål och lite garn.
Tanken bakom den kosmiska CALen är anknytning och utbredning. Vare sig du ser universum och stjärnor eller livets
nät i denna design, så är det din resa och jag hoppas det blir en resa av kärlek och tacksamhet.
“Som ovan, så även nedan, som inom, så även utanför, som universum, så även själen…” – Hermes Trisma“
“Kosmisk medvetenhet, en medvetenhet om livet och ordningen i universum som få innehar just nu. Det är ytterligare
ett steg i människans utveckling som hela mänskligheten kommer att nå i framtiden.”
Gistus
Idén började ta form under ett andligt arbete jag gjorde kring ärkeängeln Metatron, och med det som är känt som
Metatrons kub. Den är en del av den heliga geometrin och används ofta inom meditation
och i samband med en högre medvetandenivå. Metatrons kub innehåller även alla tänkbara
former som finns och är kopplat till ”livets blomma” som är en symbol för ständig
anknytning och tillväxt.
Det finns massor med information om detta på internet, ifall du vill lära dig mer om detta.

 Denna ”crochet a-long” sponsras av Stylecrafts garn.
Jag är överlycklig över att få arbeta med Stylecrafts garn i denna CAL.
Stylecrafts garner är mina absoluta favoriter att arbeta med och vi har tagit fram några av deras mest populära garn i
de mest underbara färgkombinationer som du kan virka med.
Det kommer finnas en officiell Facebookgrupp där du kan dela med dig av dina framsteg och få de senaste
uppdateringarna och nyheterna.

 Hur fungerar denna CAL [crochet a-long]?
Den består av 9 delar, varje vecka som denna CAL pågår kommer en ny del publiceras.
Starten sker med del 1 tisdag 17:e april och slutar med del 9 tisdag 12:e juni.
Varje torsdag morgon kl. 10 GMT [UK tidzon] kommer Stylecraft lägga ut länkar för nedladdning i US, UK och tyska
termer, tillsammans med illustrationer som handledning. De kommer även att lägga ut en länk till videohandledning,
som kommer att finnas på min Youtubekanal https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD4pXw/videos
Jag kommer också göra inlägg på min Facebooksida, och i min Facebookgrupp, med länken till min hemsida. Där
kommer det finnas översättningar 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 - ردو
Tillsammans arbetar vi framåt för att skapa denna underbara rektangulära filt.
Mönstret är gratis och kommer att förbli gratis på min hemsida. Det är min gåva till dig.
Som med all min formgivning, är Cosmic CAL skyddad av upphovsrätten. Du får ladda ner och skriva ut mönstret för
egen del, eller dela länken till denna CAL till dina vänner eller på sociala media, men du får inte publicera eller
kopiera någon del av mönstret.

Var god och älska och respektera mig, så som jag älskar och respekterar dig. 

 Vad kommer du att behöva?
Det finns 4 officiella garnpaket tillgängliga att köpa, eller så väljer du själv din färgskala.
Ni som är medlemmar i min Facebookgrupp kommer att veta allt om färgskalorna. De här är mina färgskalor som jag
gjort som inspiration för de officiella garnpaketen.

Creation (skapelse)
Det garnpaket jag valde när jag gjorde bildillustrationerna är Stylecraft Classique cotton Dk. Classique är ett
underbart mjukt bomullsgarn, som är en ren glädje att arbeta med. Det ger dig en filt som kommer hålla i många år.
Färgerna ger kraft och påverkar det skapande sinnet, vilket tillåter oss att se att allt är möjligt.
Garnpaketet Creation innehåller: 49 x 50 gramsnystan och jag rekommenderar storlek 4 mm på virknålen.

Lapis
Greek Blue
Azure
Lavender
Wisteria
Fondant
Shell Pink
Sunflower
Ivory
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x4
x4
x4

Färdig storlek cirka: kortsida 137 cm, långsida 157,5 cm.

Harmony (harmoni)
Stylecraft Special Dk, är 100 % akryl av högsta kvalitet. Det är mitt favoritgarn att arbeta med och finns i en fantastisk
färgskala. Det är mjukt och tål tvätt och användning mycket bra, vilket ger dig många års glädje och välbefinnande.
Färgerna ger en känsla av natur och neutralitet, vilket gör det möjligt för oss att se hur allting smälter samman.

Garnpaketet Harmony innehåller: 16 x 100 gramsnystan och jag rekommenderar storlek 4 mm på
virknålen.
Walnut
Parchment
Mustard
Lemon
Pistachio

x3
x3
x3
x3
x4

Färdig storlek cirka: kortsida 137 cm, långsida 157,5 cm.

Peace and Tranquillity (frid och stillhet)
Detta garnpaket innehåller en blandning av Stylecraft Life Dk, Batik Dk och Batik Elements Dk. Dessa garner består av
en blandning av akryl och ull. De är väldigt lätta och mjuka med en blandning av enskilda och marmorerade färger.
Inslag från hav och land, det svala och lugnande blåa och gröna ger oss möjlighet att se att det alltid finns stillhet och
frid att finna.

Garnpaketet Peace and Tranquillity innehåller: 9 x 100 gramsnystan av Stylecraft Life Dk och 12 x 50
gramsnystan av Stylecraft Batik och jag rekommenderar storlek 4 mm på virknålen.
French Blue

x2

White
Aqua
Ivy
Teal
Krypton
Coral

x2
x3
x2
x5
x4
x3

Färdig storlek cirka: kortsida 137 cm, långsida 157,5 cm.

Love and Light (kärlek och ljus)
Stylecraft Special Baby Aran, 100 % akryl, 100 % mjukt och gosigt. Detta garn är verkligen en njutning att jobba med.
De mjuka pastellfärgerna, med en liten antydan av djup i Baby Denim ger oss möjlighet att se att det alltid finns
kärlek, det alltid finns ljus och även med lite mörker kan vi få ljuset att skina klart.
Garnpaketet Love and Light innehåller: 28 x 100gramsnystan och jag rekommenderar storlek 5,5 mm på virknålen.

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

x7
x6
x3
x5
x4
x6

Färdig storlek cirka: kortsida 167 cm, långsida 195 cm.

Att göra dina egna färgval
Garnpaketen ger dig en idé om hur mycket garn du kommer att behöva, beroende på vilket garn du väljer och på hur
många olika färger du vill ha.
Notera att olika sorters Double knit (medeltjockt) garn förbrukar olika mängder, men som en vägledning:
Jag använde:
Stylecraft Special Dk cirka 4 192 meter
Stylecraft Life and Batik mix cirka 2 915 meter
Stylecraft Classique Cotton Dk cirka 4 012 meter
Stylecraft Baby Aran cirka 4 485 meter

 När kan jag köpa mitt garn?
Alla garnpaket kommer att vara tillgängliga från 19:e februari i de garnaffärer som deltar.
Alla garnpaket kommer att vara tillgängliga från 26:e februari genom de onlinegarnaffärer som deltar.
Jag lägger ut länkarna så snart paketen finns tillgängliga.

Love Helen

