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Introducerar Sacred Space Crochet A-Long. 

 

Copyright: © Helen Shrimpton, 2019.  All rights reserved. 
Av:  Helen at www.crystalsandcrochet.com 
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Facebookgruppen Helen’s Hookaholics kommer att vara värd till denna vackra nya CAL, 

crochet-a-long, https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 

Varje del kommer även att finnas tillgänglig på min webbsida. 

 

Mönstret är enbart till för medlemmar av Helens Facebookgrupp och är skyddat av lagen om 

copyright. Översättningar får bara ske med tillstånd från Helen. Det är inte tillåtet att dela 

någon del från denna CAL. 

 

Se till att du frågar Helen om lov, om du vill delta i någon annan grupp antingen online eller 

personligen, då det inte är tillåtet förrän CAL:en är avslutad. 

Du får dela en länk till www.crystalsandcrochet.com eller till Facebookgruppen med vem du vill. 
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“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.”  

 

Var och en av oss är en unik och vacker själ som förtjänar att bli älskad och omhändertagen. 

Vi behöver ta oss tiden att älska oss själva och att ha en tyst plats där vi kan tillåta vår 

kreativitet att skina igenom. I vårt liv behövs både fysiskt och mentalt utrymme som är heligt.  

 

Även om ditt heliga utrymme är ett fantastiskt hobbyrum eller ett litet hörn i ditt vardagsrum, 

eller till och med en avskild plats i din trädgård, så är denna plats värdefull och ska alltid 

respekteras och vördas av andra människor i ditt liv.  

 

Avskild från det stressiga tempot i vardagslivet, en plats där du kan finna frid och vara kreativ, 

där du ger dig själv tid att ladda om batterierna och är avskild från andras krav.  

 

Jag hoppas att du under tiden som du virkar på denna crochet-a-long hittar en inre frid, och 

en plats för lågmäld reflektion, och att kärleken som jag lägger in i mina designs flödar genom 

och in i ditt hjärta.  

 

Love Helen 
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Användbar information 
 

♥ Denna cal kommer att sträcka sig över 9 veckor och startar fredag 26e juli. Den sista delen 

kommer 20e september 

 

♥ Delarna kommer att läggas upp fredag eftermiddag 7pm [BST] UK-tid. (Klockan 20.00 svensk 

tid/översättarens anmärkning). 

 

♥ Du kommer varje vecka att hitta den nedladdningsbara pdf:en på min webbsida. Det kommer 

att läggas upp länkar i Facebookgruppen Helen´s Hookaholics och det kommer att läggas upp 

en speciell fil med länkar till all information som du kommer att behöva.  

 

♥ Mönstren med bilder och mönstren med enbart text kommer att finnas I både US terms och 

UK terms och det kommer att finnas en komplett videosupport.  

 

♥ Vi har några fantastiska medlemmar i vår grupp som har jobbat hårt med att översätta 

Sacred Space cal till följande språk: 

 
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. 

 

Tack så mycket för den tid och det hårda arbete ni lagt ner för att göra det möjligt för så 

många människor från hela världen att delta i denna CAL. 

 

 



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

 

Vad behöver du? 
 

Garnförslag 

Det finns 2 officiella garnpaket. 

 

Sacred Love 

I vackra mjuka färger av rosa och grönt. Dessa 

färger representerar hjärtat i mitten och den 

positiva energi som ovillkorlig kärlek ger.  

 

Stylecraft Life Dk x 17 nystan ~ en blandning av 

75% premium akryl och 25% ull. 

 

Cream  x 6 

Mint   x 2 

Fuchsia  x 3 

Lilly   x 3 

Rose   x 3  

 

Du kan köpa detta Sacred Love garnpaket 

online hos Woolwarehouse eller Deramores. 

 

 

 

Sacred Balance 

Balans uppnås när vi omfamnar allt och tillåter 

allt att smälta ihop i harmoni. 

Jag har valt en annorlunda regnbåge. En 

underbar mix av ljusa, mörka, klara, och 

dämpade nyanser för att skapa en färgpalett 

med hög energi.  

 

Stylecraft Special Dk x 20 nystan ~ 100% 

premium akryl. 

  

Mushroom   x 3 

Empire                   x 2 

Violet                     x 2 

Graphite               x 3 

Lincoln                   x 2 

Buttermilk            x 2 

Pomegranate     x 2 

Soft Peach            x 2 

Blush                      x 2 

 

Du kan köpa detta Sacred Love garnpaket online hos Woolwarehouse eller Deramores. 

.  

 

Om du bestämmer dig för att använda dina egna färger så behöver du ungefär. 
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4400 meter av Double knit garn [3 weight/8-ply], beroende på hur många färger du väljer, och 

en 4 mm virknål. (Double knit garn är ett medeltjockt garn som passar ungefär till en 4 mm 

virknål/översättarens anmärkning) 

 

 

Storlek på den färdiga filten: 

Double knit garn och en 4 mm virknål ungefär 152 cm i fyrkant. 

Worsted/Aran garn och en 5,5 mm virknål ungefär 183 cm i fyrkant. 

 

Du kommer att behöva minst 24 maskmarkörer 

 

Det kommer att komma mer information på min webbsida när tiden närmar sig för CAL:en. 

 
 

Nyttigt att lära sig innan vi börjar. 
 

Om du inte virkat någon av mina designs innan så kan du behöva lära dig några tekniker 

innan vi börjar.  

 

Magisk ring: https://www.youtube.com/watch?v=Dfv8o6j3KKo&t=2s 

Osynligt avslut: https://www.youtube.com/watch?v=voVI8DUeKqw&t=4s 

Stående maskor: https://www.youtube.com/watch?v=wy0Me0NPUOg&t=2s 

 

Jag har många instruktioner på min webbsida och min Youtubekanal för att lära sig 

grunderna och för att hjälpa nybörjare.   

https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw? 

 

 

 
 

 
 

 
 


