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Deze prachtige nieuwe CAL, Haak-maar-aan Crochet a-long, wordt georganiseerd in de
Facebookgroep Helen’s Hookaholics.
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
Elk deel zal ook op mijn website beschikbaar zijn.
Het patroon is exclusief voor de leden van Helen’s Facebook groep en valt onder auteursrecht.
Alle vertalingen zijn alleen toegestaan met toestemming van Helen.
Het delen van dit patroon, in zijn geheel of delen ervan, is niet toegestaan.
Zorg ervoor dat je toestemming vraagt aan Helen, mocht je online of persoonlijk in een andere
groep willen deelnemen. Dit is pas toegestaan nadat de CAL Haak-maar-aan klaar is.
Je kunt met iedereen een link naar www.crystalsandcrochet.com of naar de Facebook groep
delen.
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"Een heilige ruimte is een gedefinieerde plaats, een ruimte die zich van andere ruimtes
onderscheidt.
Een heilige plek vestigt de aandacht op de vormen, voorwerpen en handelingen die er in zitten
en onthult ze als dragers van religieuze of spirituele betekenis. “
Ieder van ons is een unieke en mooie ziel die het verdient om bemind en verzorgd te worden.
We moeten de tijd nemen om van onszelf te houden en een stille ruimte te hebben om onze
creativiteit door te laten schijnen. We hebben zowel fysieke als mentale heilige ruimtes nodig in
ons leven.
Of jouw heilige ruimte nu een geweldige hobbykamer is of een klein hoekje in jouw woonkamer,
of misschien zelfs een afgelegen plekje in jouw tuin, deze ruimte is kostbaar en moet altijd
worden gerespecteerd en geëerd door de mensen in jouw leven.
Weg van de drukte van het dagelijks leven, een ruimte voor je om rust te vinden en creatief te
zijn, om jezelf tijd te geven om op te laden en weg te zijn van de eisen van anderen.
Ik hoop dat je, gedurende de tijd dat je met deze haak-maar-aan aan het werk bent, een
innerlijke vrede en een plek van rustige reflectie vindt en dat de liefde die ik in mijn ontwerpen
stop, naar je hart stroomt.

Love Helen
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Nuttige informatie
♥ De cal duurt 9 weken, beginnend op vrijdag 26 juli met het laatste deel op vrijdag 20
september.

♥ Elk deel wordt gedeeld op vrijdagavond om 7pm [BST] UK tijd. (20:00 Ned.)
♥ Elke week kun je de pdf downloaden van mijn website. De links hiernaar toe zullen in de
Facebook-groep Helen’s Hookaholics geplaatst worden, zols ook een speciaal bestand met
links naar alle informatie die je nodig hebt.

♥ Er zal een keuze mogelijkheid zijn tussen US of UK termen in zowel de foto tutorial als het
enkel geschreven patroon en er is ook een complete video ter ondersteuning van het patroon.

♥ We hebben een aantal geweldige leden in onze groep die heel hard hebben gewerkt aan het
vertalen van de Sacred Space cal in de volgende talen:

Afrikaans - Afrikaans Jane Verster, Hester du Plessis, Audrey Muller.
Arabic -

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 Tabacci.

Russian -

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.

Heel erg bedankt voor jullie tijd en het harde werk dat jullie geleverd hebben waardoor veel
mensen van over de hele wereld in staat zullen zijn om met ons mee te doen met deze CAL.
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Wat heb je nodig?
Garen
Er zijn 2 officiële garen pakketten.
Sacred Love
In prachtige zachte tinten roze en groen,
vertegenwoordigen deze kleuren het hartcentrum
en de positieve energie van onvoorwaardelijke liefde.
Stylecraft Life DK x 17 bollen ~ een mix van 75% acryl
en 25% wol.
Cream
x6
Mint
x2
Fuchsia
x3
Lilly
x3
Rose
x3
Je kunt het Sacred Love garen pakket online kopen
bij Woolwarehouse of Deramores.

Sacred Balance
Balans wordt bereikt wanneer we alles omhelzen en
alles in harmonie laten samensmelten.
Ik heb een regenboog gekozen met een verschil. Een
prachtige mix van lichte, donkere, heldere en
gedempte tinten om een kleurenpalet te produceren
met een grote energiewaarde.

Stylecraft Special Dk x 20 bollen ~ 100% premium
acryl.
Mushroom
x3
Empire
x2
Violet
x2
Graphite
x3
Lincoln
x2
Buttermilk
x2
Pomegranate
x2
Soft Peach
x2
Blush
x2
Je kunt het Sacred Balance garen pakket online kopen bij Woolwarehouse or Deramores.

Als je je eigen kleuren wilt uitkiezen heb je ongeveer nodig:
4400 meter/ 4800 yards Double knit garen [3 weight/8-ply], afhangend van het aantal kleuren
dat je gebruikt, en een 4 mm G haaknaald.
Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2019 ♥ All Rights Reserved.

4800 meter/ 5250 yards Worsted/Aran garen [4 weight/10-ply], afhangend van het aantal
kleuren dat je gebruikt, en een 5mm H haaknaald.

Afmeting Deken:
Double knit garen, 4mm naald: ong. 152 cm vierkant.
Worsted/Aran garen, 5.5mm naald: ong. . 183 cm vierkant.
Je hebt minstens 24 steekmarkeerders nodig.
Er zal meer informatie beschikbaar zijn op mijn website als de CAL dichterbij komt.

Handige feitjes om te weten voordat we beginnen.
Als je nieuw bent met mijn ontwerpen en patronen zou het handig zijn een paar vaardigheden
te leren voordat we beginnen.
Magische cirkel: https://www.youtube.com/watch?v=Dfv8o6j3KKo&t=2s
Onzichtbaar sluiten: https://www.youtube.com/watch?v=voVI8DUeKqw&t=4s
Staande steken: https://www.youtube.com/watch?v=wy0Me0NPUOg&t=2s
Ik heb veel eenvoudige tutorials op mijn website en Youtube-kanaal om beginners te helpen
.https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw?
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