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Den här översättningen är skriven för att ge icke-engelsktalande personer en överblick av 
hur man kan medverka i denna Crochet-Along (CAL).  
 
Denna CAL kommer att pågå i åtta veckor, med start torsdagen den 8:e oktober 2020. 
Nya delar av mönstret publiceras på Torsdagkvällar kl. 19.00 EST (London-tid). 
Länkar till mönsterdelarna publiceras på min hemsida och även i min Facebookgrupp 
Helen’s Hookaholics. 
 
På min hemsida www.crystalsandcrochet.com finns en simpel översättningsfunktion— 
klicka helt enkelt på flaggan högst upp på sidan för att ställa in ditt språk.  
 

 
 
♥ Detta mönster är upphovsrättsskyddat. 
Översättningar sker enbart med min tillåtelse. Att dela någon del av denna CAL är ej 
tillåtet. 
Du får inte i någon form kopiera, dela eller publicera mönstret eller mina foton. 
 
♥ Du får dela länkar till min hemsida ooh Ravelry-sida fritt, du får skriva ut PDF:en för 
privat bruk, men vänligen ändra ingenting och dela inte PDF:en med någon annan. 
 

♥ Vänligen älska och respektera mig, såsom jag älskar och respekterar dig. ♥ 

 

 

 
 
 
För att ladda ned mönstret behöver du scrolla ned till botten av sidan, där du väljer ut 
aktuell mönsterdel. Klicka på pilen invid ”Choose an Option” / ”Välj alternativ” för att 
välja de villkor eller språk du önskar att arbeta ifrån och lägg till i varukorgen. Gå till 
varukorgen för att checka ut — se till att vara inloggad om du har ett gratis- eller 
betalkonto. Om du checkar ut som gäst behöver du endast ange din e-postadress för 
att få nedladdningslänken till mönstret skickat till dig via e-post. Efter att du checkar 
ut öppnas även ett fönster i webbläsaren, där en länk till mönstret återfinns, 
understruken till höger av sidan, för omedelbar nedladdning.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
http://www.crystalsandcrochet.com/
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Vi kommer att göra en åttakantig pläd i full storlek. 
 
Det kommer att finnas tre olika garnpaket tillgängliga från Deramores och 
Woolwarehouse. Länkar till dessa finns på min hemsida. 

 
 
 
Harmony - Stylecraft Special Double Knitting i en harmonisk 
blandning av mjuka pastellfärger.  
Garnpaketet innehåller nyanserna: Cream, Parchment, Cypress, 
Lincoln, Apricot. 
 
 
 
 
 
Peace – Stylecraft Naturals en vacker blandning av bomull och 
bambu, i en fullt fridfull palett.  
Garnpaketet innehåller nyanserna: Ecru, Surf, Seafoam, 
Wedgewood, Coral, Azalea, Buttermilk. 
 
 
 
 
Balance – Stylecraft Special Double Knitting i en vacker blandning 
av regnbågens all färger med silver som basfärg. 
Garnpaketet innehåller nyanserna: Silver, Lipstick, Powder Pink, 
Spice, Clementine, Citron, Lemon, Green, Spring Green, Empire, 
Turquoise, Lapis, Cloud Blue, Proper Purple, Lavender. 
 
 

 
Pdf som visar färg per varv kan hittas på Introduktionssidan till Octagonical.  
 
Jag vill även uppmuntra dig att välja dina egna färger och garn efter tycke och ser 
fram emot att se färgerna du har valt att jobba med. 
 
Den total mängden garn du behöver:  
Normalt Double Knit garn – #3 weight – 8-ply – ca. 4048 meter. 4mm G nål. 
Färdig storlek: 170cm. 
 
Naturals – ca. 3528 meters. 3.5mm E nål. 
Färdig storlek: 142cm. 
 
Aran – Worsted – 10-ply - #4 weight. ca.  4550 meters. 5mm I nål. 
Färdig storlek: 185cm. 
 


