Introducing Sacred Space Crochet A-Long.
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By: Helen at www.crystalsandcrochet.com

Denne smukke nye CAL, crochet a-long, kører på Facebookgruppen Helen’s Hookaholics
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
Hver del vil også være tilgængelig på min hjemmeside.
Mønsteret er kun for medlemmer af Helen’s Facebookgruppe og er beskyttet af copyright.
Oversættelse må kun ske med tilladelse fra Helen, og du må ikke dele hele eller dele af dette
mønster/CAL.
Vær sikker på at bede Helen om tilladelse til at deltage i andre grupper, online eller fysisk, da
dette ikke er tilladt før efter CAL’en er slut.
Du må gerne dele linket til www.crystalsandcrochet.com eller til faceboookgruppen.

Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2019 ♥ All Rights Reserved.

“A sacred space is a defined place, a space distinguished from other spaces.
A sacred place focuses attention on the forms, objects, and actions in it and reveals them as
bearers of religious or spiritual meaning.”
Et “Sacred Space, et helligt sted, er et unikt sted, et ophøjet sted.
Et helligt sted der får os til at fokusere på former, ting og handlinger i det, og viser dem som
bærere af religiøs og spirituel mening.”
Hver eneste af os er en unik og smuk sjæl, som fortjener at bliver elsket og plejet. Vi bliver nød
til at tage os tid til at elske os selv og til at have et roligt sted, for at give vores kreativitet
mulighed for at skinne igennem. Vi har brug for både et fysisk og mentalt ”sacred space” i
vores liv.
Uanset om dit ”Sacred Space” er et fantastisk hobbyrum eller et lille hjørne af stuen, eller
måske endda bare en lille krog i haven, så det dette rum værdifuldt og fortjener respekt fra
andre mennesker i dit liv.
Langt fra det travle hverdagsliv, et sted hvor du kan finde ro og være kreativ. Et sted som
giver dig tid til at lade op og være væk fra andres krav.
Jeg håber, du finder en indre ro og tid til stille refleksion, mens du arbejder med denne crochet
a-long, og at den kærlighed jeg har lagt i mit design vil flyde videre over i dit hjerte.

Kærligst Helen
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Information
♥ CAL’en kører I 9 uger med start fredag d. 26. juli, med sidste del fredag d. 20. september
♥ Hver del vil blive offentliggjort fredag aften kl 20 (kl 19 UK)
♥ Hver uge finder du PDF filen til download på min hjemmeside. Der vil være links på min
facebookgruppe Helen’s Hookaholics og en særskilt fil med links til alle de informationer du får
brug for.
♥ Der kan vælges mellem UK terms og US terms i både foto-tutorial og skrevet mønster og
også fuld video tutorial.
♥ Vi har nogle fantastiske medlemmer i vores gruppe som har arbejdet hårdt med at
oversætte Sacred Space til følgende sprog:
Afrikaans - Afrikaans Jane Verster, Hester du Plessis, Audrey Muller.
Arabic – ﻋﺮﺑﻰ

Marian Zakhary, Banan Flemban.

Czech - Čeština

Martina Djebara.

Danish - Dansk

Anja Hoberg, Hanne Elisabeth Hansen.

Dutch - Nederlands

Simone Ypkemeule, Josephine Schuurman.

Finnish - Suomi

Mervi Järvensivu, Elina Päiviö, Elina Ellu Rydman, Teija Anttila.

French - Français

Marie Tremblay, Yvaine Schulz, Marie Eve Lamotte Poncet

German - Deutsch

Astrid Seidel, Ursula Prandtstetter, Dania Olsen.

Hebrew - עברית

Sarit Grinberg, Iris Fait, Sharon Nevo, Tali Shchori, Tami Sultan Nudelman.

Indonesian -

Indah Utama Sari, Jeanny Jeanny.

Italian - Italiano

Olga Selis, Elena Mandelli, Silvana Albanese Tabacchi.

Russian – русский

Anastasia Moroz, Daria Nassiboulina.

Spanish - Español

Rosanna Maggi Churin, Gema Blasco

Swedish - Svenska

Ulrika Larsson, Åza Karlsson, Agnetha Magnusson.

Urdu - اردو

Rubia Khawaja, Zouja E Ammar.

Mange tak for jeres tid og hårde arbejde med at gøre det muligt for så mange mennesker fra
hele jorden at deltage i denne CAL.
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Hvad får du brug for?
Garn:
Der er 2 officielle garnpakker.
Sacred Love
I smukke bløde nuancer af pink og grøn, disse
farver repræsenterer hjertecenteret og den
positive energi fra ubetinget kærlighed.
Stylecraft Life Dk x 17 nøgler ~ en blanding af
75% premium acrylic and 25% wool.
Cream
Mint
Fuchsia
Lilly
Rose

x6
x2
x3
x3
x3

Du kan købe Sacred Love garnpakken online på
Woolwarehouse eller Deramores.

Sacred Balance
Balance opnås når vi omfavner altid og giver alt
lov til at smelte sammen i harmoni.
Jeg har valgt en anderledes regnbue. En smuk
blanding af lyst, mørkt, strålende og stilfærdige
nuancer for at lave en højenergi-farve palet.
Stylecraft Special Dk x 20 balls ~ 100% premium
acrylic.
Mushroom
Empire
Violet
Graphite
Lincoln
Buttermilk
Pomegranate
Soft Peach
Blush

x3
x2
x2
x3
x2
x2
x2
x2
x2

Du kan købe Sacred Balance garnpakken online på Woolwarehouse eller Deramores.
Hvis du vil vælge dine egne farver skal du bruge ca 4400 m garn til en nål 4. Alt afhængig af
hvor mange farver du vælger.
4800 m garn til en nål 5. Også afhængig af hvor mange farver du burger.
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Færdig størrelse.
Hæklet med garn til en 4mm nål: ca. 152x152 cm
Hæklet med garn til en 5mm nål: ca. 183x183 cm
Du skal bruge minimum 24 maskemarkører.
Der kommer mere information på min hjemmeside når CAL’en nærmer sig.

Godt at vide inden vi begynder:
Hvis du er nybegynder med mine designs og mønstre vil du måske gerne lære noget nyt inden
vi starter.
Magisk ring: https://www.youtube.com/watch?v=Dfv8o6j3KKo&t=2s
Usynlig overgang: https://www.youtube.com/watch?v=voVI8DUeKqw&t=4s
Stående masker: https://www.youtube.com/watch?v=wy0Me0NPUOg&t=2s
Jeg har mange basis tutorials på min hjemmeside og youtube kanal, som kan hjælpe
begyndere.
https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw?
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