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Tämän uuden ja kauniin CAL:n, yhteisvirkkauksen facebookissa, tarjoaa Helen’s Hookaholics ryhmä https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
Jokainen osio tulee saataville myös nettisivuilleni.
Ohje on yksinomaan Helenin Facebook-ryhmän jäsenille ja on suojattu tekijänoikeuslailla.
Kaikki käännökset tehdään vain Helenin luvalla, minkään ohjeen tai yksittäisen osan jakaminen
on kielletty!
Ole hyvä, ja varmista lupa Heleniltä, ennen kuin osallistut CAL:iin muissa ryhmissä verkossa tai
henkilökohtaisesti. Tämä ei ole luvallista ennen kuin CAL on valmis.
Voit jakaa linkkiä www.crystalsandcrochet.com tai ohjata Helenin FB-sivulle.
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“Pyhä tila on määrätty tila, tila erottuu muista tiloista.
Pyhä Tila keskittää huomionsa siinä oleviin muotoihin, esineisiin ja toimiin ja paljastaa ne
uskonnollisen tai hengellisen merkityksen kantajina. ”
Joka ikinen meistä on uniikki ja kaunis sielu, joka ansaitsee tulla rakastetuksi ja hoivatuksi.
Meidän täytyy ottaa aikaa rakastaaksemme itseämme ja löytääksemme hiljaisen paikan, jossa
voimme antaa luovuutemme vapaasti loistaa.
Tarvitsemme niin fyysistä kuin henkistä pyhää tilaa elämässämme.
On pyhä paikkasi sitten uskomaton käsityöhuone, tai pieni nurkka olohuoneessasi, kenties
jopa eristetty paikka puutarhassasi, tämä paikka on arvokas ja muiden ihmisten pitäisi
kunnioittaa sitä elämässäsi.
Poissa jokapäiväisen elämän kiireistä, tämä tila antaa sinun olla rauhassa ja luova, jossa annat
itsesi latautua, olla hetki rauhassa muiden vaatimuksilta.
Toivoisin että tämän Cal:n aikana löydät sisäisen rauhan ja tilan, jossa olet rauhassa. Toivon
myös, että ohjeisiini laittamani rakkaus löytää tiensä sydämeesi.

Rakkaudella Helen
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Hyödyllistä tietoa
♥ Cal kestää 9 viikkoa. Ensimmäinen osa julkaistaan perjantaina 26. heinäkuuta ja viimeinen osa
perjantaina 20. syyskuuta.
♥ Osat julkaistaan perjantaisin 7pm [BST] aikaan. (Klo 21.00 suomen aikaa)
♥ Jokaisena viikkona löydät ladattavan PDF-tiedoston nettisivuiltani. FB sivuillani Helen’s
Hookaholics löydät linkit ohjeeseen, ja erityiseen tiedostoon, josta löydät kaikki tarvittavat
tiedot.
♥ Englanninkieliset ja kuvalliset ohjeet on kirjoitettu US ja UK termejä käyttäen, koko ohjetta
tukee myös video.
♥ Meillä on ryhmässä uskomattomia ihmisiä, jotka ovat työskennelleet hurjasti saadakseen
ohjeet käännettyä Sarcet Space Calin seuraaville kielille:
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, Anne Vierimaa, Elina Päiviö, Elina Rydman,
Hanna Jokiruoho, Teija Anttila, Soili Ronkainen

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.

Paljon kiitoksia ajastanne ja työstänne, jotta voimme mahdollistaa monen ihmisen liittymisen
ympäri maailmaa tähän yhteisvirkkaukseen kanssamme.
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Mitä tarvitset?
Lankojen suositukset:
On olemassa kaksi virallista lankapakkausta.
Sacred love:
Kauniissa pehmeissä pinkin ja vihreän sävyissä. Nämä
värit edustavat sydämen keskusta ja ehdottoman
rakkauden positiivista energiaa.
Stylecraft Life Dk x 17 kerää ~ sekoitus
75% akryylia ja 25% villaa.
Cream
Mint
Fuchsia
Lilly
Rose

x6
x2
x3
x3
x3

Voit ostaa Sacred Love -lankapakkauksen verkosta:
Woolwarehouse tai Deramores -kaupoista.

Sacred Balance
Tasapaino on saavutettu, kun syleilemme
kaikkea ja annamme kaiken sekoittua yhteen,
harmoniaksi.
Olen valinnut värit sateenkaaren värejä
mukaillen.
Upea sekoitus vaaleutta, tummuutta ja
kirkkautta sekä vaimeita värejä luovat yhdessä
korkean energian väripaletin.
Stylecraft Special Dk x 20 kerää ~ 100% akryyli.
Mushroom
Empire
Violet
Graphite
Lincoln
Buttermilk
Pomegranate
Soft Peach
Blush

x3
x2
x2
x3
x2
x2
x2
x2
x2

Voit ostaa Sacred Balance lanka pakkauksen verkosta: Woolwarehouse tai Deramores kaupoista.
Jos valitset oman värimaailmasi valitsemallasi langalla, tarvitset n.
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4400 metriä DK Lankaa [/8-säik], ja 4mm virkkuukoukun.
4800 metriä Worsted/Aran lankaa [/10-säik], ja 5mm virkkuukoukun.

Lopullinen koko:
DK langalla 4mm koukulla n.152 cm neliö
Worsted/Aran langalla 5mm koukulla n. 183 cm neliö.
Tarvitset vähintään 24 silmukkamerkkiä.
Lisää tietoa tulee nettisivuilleni Calin edetessä.

Hyödyllisiä asioita tietää ennen kuin aloitamme.
Jos olet ensimmäistä kertaa tekemässä ohjeitani, haluat ehkä oppia muutaman taidon ennen
aloitusta.
Magic ring: https://www.youtube.com/watch?v=Dfv8o6j3KKo&t=2s
Näkymätön liitos: https://www.youtube.com/watch?v=voVI8DUeKqw&t=4s
Aloitus kiinteällä silmukalla: https://www.youtube.com/watch?v=wy0Me0NPUOg&t=2s
Minulla on monia perustekniikka videoita nettisivuillani ja YouTube kanavallani aloittelijoiden
avuksi:
https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw?
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