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Denne oversættelse er lavet for at hjælpe de ikke-engelsktalende med at finde ud af 
hvordan man deltager i CAL’en. 
 
 
CAL’en kører I 8 uger og starter torsdag d. 8. oktober 2020. 
Hver del bliver offentliggjort torsdag aften kl 20. (7 pm UK time) 
Du kan finde linket på min hjemmeside og også i min Facebookgruppe Helen’s 
Hookaholics. 
 
 
 
På min hjemmeside www.crystalsandcrochet.com er der et oversættelses-værktøj – 
bare klik på flaget øverst på hver side og vælg dit flag/sprog. 
 

 
 
 

♥ Dette mønster er beskyttet af copyright 
Enhver oversættelse kan kun ske med min tilladelse, det er ikke tillladt at dele noget fra 
dette mønster/CAL. 
Du må ikke kopiere, dele eller offentliggøre noget af dette mønster eller mine fotos i 
noget som helst format. 
 
♥Du må gerne dele linket til min hjemmeside og min Ravelry-shop, du må printe PDF’en 
til eget brug, men du må ikke ændre eller dele på anden måde. 
 
♥Elsk og respekter mig som jeg elsker og respekterer dig ♥ 
 

 
 
 
 
For at downloade mønsteret skal du scrolle ned til bunden af siden med den ønskede 
del indtil du ser ”choose an option”. 
Klik på pil ned – vælg sproget du ønsker at arbejde med og tilføj til indkøbskurv. Fra 
indkøbskurv gå til check ud og vær sikker på, at du er logget ind hvis du er et gratis 
eller månedlig medlem. Hvis du checker ud som som gæst, så skal du bare skrive din 
emailadresse så får du download-linket sendt til din mail. Når du færdiggør check out, 
åbner der også et vindue med download-linket i højre side, så du kan downloade med 
det samme. 
 

 

https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
http://www.crystalsandcrochet.com/
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Vi skal lave et stort ottekantet tæppe. 
 
Der vil være 3 garnpakker tilgængelig hos Deramores og Woolwarehouse, du kan finde 
links på min hjemmeside. 

 
 
Harmony – Stylecraft Special Double Knitting i en harmonisk 
blandining af bløde pastelfarver. 
Garnpakken indeholder: Cream, Parchment, Cypress, Lincoln og 
Apricot. 
 
 
 
 
Peace – Stylecraft Naturals er en smuk blanding af bomuld og 
bambus i en perfekt fredfyldt farvepalet. 
Garnpakken indeholder: Ecre, Surf, Seafoam, Wedgewood, Coral, 
Azalea,                                 
                                               Buttermilk. 
 
 
 
Balance – Stylecraft Special Double Knitting er en smuk blanding 
af regnbuens farve med Sølv som grundfarve.                               
Garnpakken indeholder: Silver, Lipstick, Powder pink, Spice, 
Clementine, Citron, Lemon, Green, Spring Green, Empire, 
Turquoise, Lapis, Cloud Blue, Proper Purple, Lavender. 
 
 

 
PDF med farverne pr runde til download kan findes i ”introducing Octagonical” 
opslaget. 
 
Jeg opfordrer også til at du vælger dine egne farver og det garn du foretrækker og 
glæder mig til at se de farver du vælger at arbejde med 
 
Garnmængder: 
 
Normal Double Knit yarn, 4 mm hæklenål. Ca 4048 meter. 
Kunne være Scheepjes Colour Crafter. 
Færdig størrelse: 170 cm. 
 
Naturals: 3,5 mm hæklenål. 3528 m. 
Kunne være Scheepjes Bamboo Soft. 
Færdig størrelse:  142 cm. 
 
Aran: 5 mm hæklenål. 4550 m. 
Kunne være Scheepjes Chunky Monkey. 
Færdig størrelse: 185 cm. 
 


