Memperkenalkan Sacred Space
Crochet A-Long.
Hak cipta : Helen Shrimpton, 2019.
Oleh: Helen at www.crystalsandcrochet.com

CAL baru yang cantik ini akan diadakan di Facebook group Helen’s Hookaholics.
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
Setiap bagian juga dapat dilihat di website saya.
Pola ini khusus untuk anggota dari Helen’s Facebook group dan dilindungi oleh Undang Undang Hak Cipta. Setiap terjemahan dibuat atas ijin Helen, membagikan bagian mana pun
dari pola/cal tidak diperbolehkan.
Pastikan anda mendapatkan ijin dari Helen, jika anda ingin menjadi bagian dari grup lain baik
online atau perkumpulan, hal ini tidak diperbolehkan sampai CAL berakhir.
Silakan bagikan link ke www.crystalsandcrochet.com atau Facebook group kepada siapa saja.
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“Tempat sakral adalah sebuah tempat tertentu, sebuah tempat yang berbeda dari tempat
lainnya.
Sebuah tempat sakral memusatkan perhatian pada bentuk, objek dan tindakan di dalamnya
dan mengungkapkannya sebagai pembawa makna religi atau spiritual. “
Setiap manusia unik dan memiliki jiwa yang indah, yang berhak untuk dicintai dan disayangi.
Ambil waktu untuk menyayangi diri sendiri dan miliki tempat tenang yang membuat kreatifitas
anda bersinar. Kita butuh keduanya, tempat sakral bagi fisik dan mental dalam hidup kita.
Tak peduli apakah tempat sakral itu sebuah ruang kerajinan yang luar biasa atau sudut kecil
dari ruang keluarga atau bahkan sudut terpencil dari taman anda, tempat ini berharga dan
seharusnya di hormati dan di hargai oleh orang lain dalam kehidupan anda.
Jauh dari kesibukan harian, sebuah tempat agar merasakan kedamaian dan menjadi kreatif,
memberikan anda waktu untuk mengisi ulang dan menjauh dari permintaan orang lain.
Harapan saya, pada saat anda mengerjakan crochet a-long ini, anda temukan kedamaian
jiwa, dan sebuah tempat yang merefleksikan ketenangan, dan bahwa kasih yang saya
tuangkan dalam rancangan saya mengalir ke hati anda.

Love Helen

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

Informasi
♥ Cal akan berlangsung selama 9 minggu, di mulai pada Jumat 26 Juli, bagian akhir pada Jumat
20 September.
♥ Setiap bagian akan diposting pada Jumat sore pukul 7pm [BST] waktu UK.
♥ Setiap minggu anda akan mendapatkan pdf untuk di unduh di website saya, akan ada link
yang diposting di Facebook group Helen’s Hookaholic, dan file khusus dengan link ke semua
informasi yang anda butuhkan.
♥ Anda bisa memilih US terminologi atau UK terminologi, keduanya untuk foto tutorial dan pola
tertulis saja, dan juga Video tutorial lengkap
♥ Kami memiliki anggota grup yang luar biasa, yang telah bekerja keras untuk
menerjemahkan Sacred Space Cal ke Bahasa – Bahasa berikut :
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.

Terima kasih telah ,meluangkan waktu dan bekerja keras sehingga banyak orang dari
seluruh dunia dapat bergabung di CAL ini.

Apa yang anda butuhkan ?
Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2019 ♥ All Rights Reserved.

Kebutuhan benang.
Ada 2 macam paket benang resmi.
Sacred Love
Dalam nuansa lembut dari merah muda dan
hijau, warna – warna yang melambangkan
pusat hati dan energi positif dari kasih sayang
tanpa syarat.
Stylecraft Life Dk x 17 balls ~ a blend of 75%
premium acrylic and 25% wool.
Stylecraft Life Dk x 17 balls ~ campuran dari 75%
premium acrylic and 25% wool
Cream
x6
Mint
x2
Fuchsia
x3
Lilly
x3
Rose
x3
Anda dapat membeli Sacred Love Yarn pack
secara online di Woolwarehouse atau Deramores.

Sacred Balance
Keseimbangan yang di dapat ketika kita
menghargai segala hal dan menggabungkan
semua dalam satu harmoni.
Saya telah memilih pelangi yang berbeda.
Kombinasi yang luar biasa antara terang,
gelap dan redup untuk menghasilkan
kombinasi warna berenergi tinggi.
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

Anda dapat membeli Sacred Balance Yarn pack secara online di Woolwarehouse atau
Deramores.
Jika anda memilih warna anda sendiri, anda akan membutuhkan
4400 meters/ 4800 yards of Double knit yarn [3 weight/8-ply], tergantung banyaknya warna
yang digunakan, dan Haakpen/jarum 4mm G
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4800 meters/5250 yards Worsted/Aran yarn [4 weight/10-ply], tergantung banyaknya
warna yang digunakan, dan Haakpen/jarum 5mm H.
Ukuran setelah selesai:
Double knit yarn 4mm hook kurang lebih. 60 inches/152 cm persegi.
Worsted/Aran yarn 5.5mm hook kurang lebih 72 inches/ 183 cm persegi.
Anda akan membutuhkan sedikitnya 24 stitch markers.
Akan ada informasi tambahan pada website saya seiring CAL mendekat.

Hal berguna untuk di pelajari sebelum kita mulai.
Jika anda baru mengenal rancangan dan pola saya, anda mungkin ingin mempelajari
beberapa keterampilan sebelum kita mulai.
Magic ring: https://www.youtube.com/watch?v=Dfv8o6j3KKo&t=2s
Invisible join: https://www.youtube.com/watch?v=voVI8DUeKqw&t=4s
Standing stitches: https://www.youtube.com/watch?v=wy0Me0NPUOg&t=2s
Saya memiliki berbagai tutorial dasar di website saya dan chanel Youtube untuk membantu
pemula.
https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw?
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