Introduktion til Whispers from the Past cal 2016

Et design med traditionelle masker, men med et moderne twist.
Selvfølgelig har det et twist, det er mig, der har designet det!!
Jeg er begejstret og stolt over at dele dette design med alle jer som en CAL (crochet-a-long)
med CAL-Crochet A Long gruppen på Facebook som vært.
Min Bedstemor lærte mig at hækle for mange år siden, da jeg var barn. Jeg har de dejligste minder om
tæpper, hun plejede at lave, med en meget enkel fire-bladet blomst.
Min tanke var at basere dette design på nogle af mine bedste hækleminder ved at bruge en kombination af
traditionelle masker, men med mit eget twist.
Jeg ville også have, at det var et nemt projekt for alle, uanset erfaring.
Hver uge vil jeg dele nogle af mine minder med jer og fortælle historien bag maskerne, vi vil bruge.
Denne CAL varer 9 uger, og opskriften vil forblive gratis på min hjemmeside.
Hver uge skal vi enten lave firkanter, paneler eller arbejde rundt om hele projektet.
Der er også fire forskellige monteringsteknikker i dette projekt, alle med billede vejledninger. Som altid,
med mine designs, håber jeg du prøver noget nyt, lærer og vokser.
Det færdige tæppe er rektangulært, men der er masser af muligheder for at ændre formen eller størrelsen, så
det passer til dine egne kreative eller “puttevenlige” behov.
♥ Husk, dette er mit design, som er beskyttet af copyrightloven. Du må linke til denne side, du må printe
billederne eller opskriften til eget brug, men du må ikke ændre det på nogen måde.
Vis mig den samme respekt og kærlighed, som jeg har for jer. ♥
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Alt det sjove begynder torsdag d. 13. oktober 2016
♥ Du kan følge opskriften på min blog.
♥ Downloade en komplet billede tutorial (pdf).
♥ Downloade opskriften (pdf) med kun et lille billede.
Opskriften bliver oversat af en fantastisk gruppe kvinder fra CAL - Crochet A Long gruppen på Facebook
og vil blive oversat til mange forskellige sprog.

♥ Nyttige oplysninger
♥ Tutorials ~ Hver ny del af opskriften vil blive slået op her, på min blog, hver torsdag aften ca. kl. 19 (UK
tid - UTC tidszonen). Det er for, at alle i hele verden kan få lidt weekend-hækletid.
♥ Print/PDF ~ Der vil være forskellige download-muligheder i bunden af den ugentlige del på min blog.
Du vil kunne vælge en fuld billede vejledning eller en skreven opskrift.
♥ Nyhedsbrev. Hvis du ikke har gjort det endnu, må du meget gerne tilmelde dig mit nyhedsbrev og husk
at gemme mig som afsender, så du ikke går glip af noget i denne CAL.
♥ Ravelry ~ Tilføj denne CAL til din Ravelry side, du er også velkommen i min Ravelry gruppe.
♥ Facebook ~ Husk at tjekke og melde dig ind i CAL - Crochet A Long som er vært for Whispers from the
Past Cal 2016, og hvor du altid kan finde venlig og gavnlig hjælp, hvis du er gået i stå. Husk at like min
facebook side for mere information om denne CAL samt andre projekter, jeg arbejder på.
♥ Oversættelser ~ Jeg er begejstret over at kunne offentliggøre, at min CAL vil blive oversat til mange
forskellige sprog af en fantastisk gruppe kvinder fra CAL - Crochet A Long gruppen på Facebook.

♥ Oversættelser
Oversættelserne vil blive tilføjet efterhånden som de er klar.
Jeg glæder mig til dette internationale projekt og den fantastiske energi, som hæklefolket har at dele ud af.

♥ Maskeforkortelser og Specielle Masker

Hver del af denne CAL vil begynde med en liste over forkortelserne.
Der vil også være detaljerede instruktioner af de specielle masker, som anvendes i hver del.

Originalt Design af Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2016 ♥ Alle Rettigheder Forbeholdes.

♥ Sværhedsgrad
Jeg vil opfordre alle, uanset erfaring, til at kaste jer ud i dette projekt.

♥ Hvad får du brug for?
Hold ud, vi skal nok komme til det spændende... først lidt information om, hvad jeg har brugt, og hvilke
muligheder du har.

♥ Garnvalg
Denne CAL er sponsoreret af Stylecraft Yarns.
Der er 4 forskellige pakker, man kan købe, med Stylecraft Special Double knit eller Aran, disse er premium
acryl og er mit yndlingsgarn at arbejde med.
Disse kan bestilles fra Deramores og Wool Warehouse.
Links til køb af garnpakker findes i den originale intro post på min webside.

♥ Pretty Pastels
Bløde pastelfarver, minder om 50’erne (før min tid!)
Tankerne og følelserne bag disse farver er det bløde vintage look, Soda Fountains og starten af “Rock and
Roll”, tænk stort hår og store skørter imens du danser jive til denne farvepakke.
Pakken indeholder: Stylecraft Special Double Knitting
Duck Egg x 3, Cream x 3, Wisteria x 3,
Soft Peach x 2, Lemon x 2.
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♥ Paint Box
Strålende hippie-farver, det indre barns farveæske, farverne af 60’erne. Dengang man lærte at udtrykke sig
selv, træde ud af boksen og nyde livet med et barns uskyldighed. Noget vi alle bør gøre så ofte som muligt!
Pakken indeholder: Stylecraft Special Double Knitting
Bluebell x 3, Aspen x 2, Pomegranate x 2, Violet x 2, Shrimp x 2, Saffron x 2.

♥ Brown Sugar
Tænk 70’erne, the Rolling Stones, da alting var “groovy”. Jeg har gode minder om at lære at hækle tasker til
mig selv, og disse farver var “in”. Selv mit soveværelse var dekoreret i disse farver!
Pakken indeholder: Stylecraft Special Aran
Parchment x 6, Dark Brown x 5, Copper x 4, Camel x 4, Gold x 3.
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♥ Purely Patriotic
For mig, er Rød, Hvid og Blå noget de fleste af os møder i løbet af vores liv. Jeg husker, at jeg i 80’erne bar
disse farver meget!I “Ra-ra” kjoler og træningssæt, og selvfølgelig “Nike” kondisko, men ikke det hele på
samme tid!! Pakken indeholder: Stylecraft Special Aran
Cream x 14, Pomegranate x 4, Denim x 4.
I fuld størrelse er det færdige tæppe ca.:
♥ Double Knitting med en 4mm nål: 131 cm x 160 cm / 51,5 “ x 63 ”
♥ Aran /Worsted med en 5.5mm nål: 172 cm x 204 cm / 68 ” x 81 ”.
For dem af jer, som går en helt anden vej, her er, hvad I ca. vil få brug for.:
♥ Double Knitting weight 3.835 m/4.186yds
♥ Worsted/Aran weight 4.312 m/ 4.708yds
Husk, at individuel hæklefasthed gør disse til cirka-mål.
Tag højde for farveskift og hav hellere for meget end for lidt… det er altid bedre at have lidt til overs end at
løbe tør og måske ikke kunne få den samme farvenuance eller måske er den endda udgået… ja, det er
frustrerende….ikke!
Jeg glæder mig til igen at dele lidt mere hækletid med jer alle.
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