Under sidste års CAL oplevede vi nogle problemer med hjemmesiden, på grund af der
var så mange som forsøgte at downloade opskriften på samme tid. Vi har nu løst alle
problemerne.
Nogle foreslog at dette års CAL burde navngives Tålmodigheds CAL!
Da jeg designede dette års mønster, blev dette hængende i mit hoved …
”Tålmodighed er en dyd, besid det hvis du kan, sjældent fundet i en kvinde og aldrig i
en mand”
Så jeg begyndte at tænke på alle de andre dyder, vi som mennesker burde praktisere,
fx tålmodighed, venlighed, ærlighed, velgørenhed, tilfredshed, ydmyghed, omhu og
KÆRLIGHED.
Det er min personlige tro at når vi elsker dem vi er som personer, så bliver det
nemmere at leve vores liv i kærlighed, og at praktisere de ovennævnte dyder betyder
at vi kommer fra et kærligt sted, så cyklussen fortsætter og vi bliver ved med at
udstråle kærlighed til os selv og alle omkring os.

Denne CAL starter fredag d. 30. september 2022
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Respekter venligst …
Copyright: © Helen Shrimpton, 2022. All rights reserved.
denne smukke nye CAL holdes i Facebook Gruppen Helen’s Hookaholics.
♥ Husk at dette er mit design og at jeg har brugt tusindvis af timer på at lave dette
gratis mønster og al den support som følger med. Min testere og oversættere har
også brugt hundredevis af timer på at sørge for at opskriften er som du ønsker og
forventer.
♥ Hver del af denne CAL bliver lagt op her på min hjemmeside, med links i
Facebookgruppen.
♥ Opskriften er kun for medlemmer af min Facebookgruppe og hjemmeside, og er
underlagt copryright.
Oversættelser er kun muligt med min tilladelse, det er ikke tilladt at dele nogen som
helst del af denne CAL. Du må ikke kopiere, dele eller offentliggøre noget som helst af
denne CAL – heller ikke mine billeder.
♥ Venligst spørg mig om lov, hvis du ønsker at køre denne CAL i en anden gruppe, hvad
enten det er online eller personligt. Dette vil ikke være tilladt før efter CAL’en er
afsluttet.
♥ Du må dele linket til www.crystalsandcrochet.com eller til Facebook group med alle.
♥ Du må gøre som du vil med dit færdige arbejde … sælge, gemme, forære det væk eller
hænge det op i flagstangen!!
♥ Du må dele linket til min hjemmeside eller Ravelry store med alle, du må printe PDF til
eget brug, men du må ikke ændre, forandre eller dele på nogen måde.
♥ Elsk og respekter mig som jeg elsker og respekterer dig ♥

PDF Downloads
♥ Hver uge kan du finde PDF til download på min hjemmeside, der vil være links på min
Facebookgruppe Helen’s Hookaholics, og en særlig fil med links til alle de informationer
du får brug for.
Du skal tilmelde dig min hjemmeside, enten gratis eller månedligt, da alle opskrifter
downloades fra Gratis-sektionen. Du kan gå tilbage til det, så mange gange som du vil.
For at downloade opskriften skal du vælge …
Klik pil ned – vælg det sprog du ønsker at arbejde med og klik for at downloade.

Hvor meget garn får jeg brug for?
Der vil være to garnpakker at vælge i mellem, se detaljer nedenfor.
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Hver af de to pakker har rigeligt med garn for at lave den ønskede versioni angivne
størrelse med den anbefalede nålstørrelse.
Dog, da vi alle har forskellig hæklefasthed, anbefaler jeg at du laver en meget lille testfirkant bare for at sikre at du opnår det anbefalede resultat og har garn nok.
For at lave en test-firkant og for at se hvilken nålstørrelse der er bedst for dig, se
denne tutorial Tension and Gauge.

Se garnpakke-detaljerne på hjemmesiden.

Jeg opfordrer altid til at du laver din egen garnpakke/farvevalg, for at personalisere
dit tæppe, enten til dig selv eller den heldige person som skal modtage det i gave.
Der er et farveark til download lidt længere need.
Den totale garnmængde du har brug for (med farveskift) er:
Naturals Cotton Bamboo – ca 3600 meter – 3.5mm hook. Færdig størrelse : 134.5cm
(svarer til Whirl/Twirls)
Normal Double Knit yarn – #3 weight – 8-ply – approx. 4500 meter – 4921 yards – 4mm–
færdig størrelse 165cm.
Aran – Worsted – #4 weight – 10-ply – approx. 4704 meter – 5144 yards – 5 mm. Færdig
størrelse 178 cm
Garnmængden afhænger at hvor mange farver du ønsker at bruge.

Jeg glæder mig til at vi alle skal skabe et fantastisk tæppe sammen, og jeg ved at jeg vil
nyde at se alle de skønne farver som I vælger at bruge.
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