Whispers from the Past
(Kuiskauksia menneisyydestä)
CAL 2016 -yhteisvirkkausprojektin esittely

Perinteisin silmukoin toteutettu malli, jossa on modernia twistiä.
No, kun se on minun suunnittelemani, niin tokihan siinä on oma twistinsä!!
Minulla on ilo ja kunnia jakaa tämä ohje teidän kanssanne CAL-yhteisvirkkausprojektina
(Crochet-a-long) Facebookin CAL - Crochet A Long -ryhmässä.

Isoäitini opetti minut virkkaamaan vuosia sitten, kun olin lapsi. Minulla on ihania muistikuvia
hänen virkkaamistaan peitoista, joissa hän käytti hyvin yksinkertaisia, nelilehtisiä kukkasia.
Halusin suunnitella tämän peiton rakkaimpien virkkausmuistojeni perusteella, yhdistellen
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perinteisiä silmukoita, mutta liittämällä niihin hieman jotain omaanikin. Halusin myös, että tästä
projektista tulisi riittävän helppo kaikille riippumatta virkkaustaidoista tai -kokemuksesta.
Jaan joka viikko teille myös muistojani ja kerron työn edetessä tarinaa silmukoiden taustalla.
Tämä CAL-projekti kestää yhdeksän viikkoa, ja ohje säilyy www-sivuillani ilmaisena senkin
jälkeen.
Näiden viikkojen aikana virkataan joko neliöitä tai suorakulmioita tai reunustetaan työtä
virkkaamalla sen ympäri. Tässä projektissa käytetään neljää erilaista yhdistämistekniikkaa, joista
annetaan kuvalliset ohjeet. Tuttuun tapaani haluan rohkaista teitä kokeilemaan ja oppimaan
jotain uutta.
Valmis peitto tulee olemaan suorakulmainen, mutta vaihtoehtoja muodon tai koon
muuttamiseen omia tarpeita vastaavaksi on useita.

♥ Muistathan, että tämä on minun suunnittelemani malli, johon minulla on tekijänoikeudet.
Voit jakaa tämän sivun linkkiä kenelle tahansa, voit tulostaa kuvia ja kirjallista ohjetta omaan
käyttöösi, mutta ethän muuta mallia millään tavalla.
Arvostathan ja kunnioitathan minua, niin kuin minäkin sinua. ♥
Tämä hauskuus alkaa torstaina, 13. lokakuuta 2016
♥ Voit seurata ohjetta blogissani.
♥ Voit ladata koneellesi kuvallisen ohjeen (pdf-muodossa).
♥ Voit ladata kirjallisen ohjeen (pdf), jossa on vain pieni valokuva.
Ohjetta kääntää ihana ryhmä naisia Facebookin CAL - Crochet A Long -ryhmästä monille eri
kielille.

♥ Hyödyllisiä juttuja
♥ Ohjeet ~ Jokaisen osan ohjeet julkaistaan täällä blogissani torstai-iltaisin noin klo 19 UTCaikaa (Suomessa kesäaikaan klo 22, talviaikana klo 21), jotta kaikki saavat viikonlopuksi
virkattavaa.
♥ Tulostus/PDF ~ Ladattavat tiedostot löytyvät viikoittain blogistani. Voit valita joko
yksinkertaisen kirjallisen ohjeen tai kuvallisen version.
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♥ Uutiskirje. Ellet ole vielä tilannut uutiskirjettäni, tee se nyt ja varmista, että luokittelet minut
turvallisiin lähettäjiin, jottei yksikään tämän CAL-projektin vaihe jää sinulta huomaamatta.
♥ Ravelry ~ Lisääthän tämän CAL-projektin omaan Ravelry-jonoosi, ja tervetuloa myös minun
Ravelry-ryhmääni.
♥ Facebook ~ Varmista, että olet liittynyt CAL - Crochet A Long -ryhmään, josta tämä CALprojekti myös löytyy, ja josta saat aina ystävällisiä neuvoja, jos niitä tarvitset.
Käythän tykkäämässä myös minun Facebook-sivustani, jolta löytyvät CAL-projektin lisäksi tiedot
myös muista meneillään olevista projekteistani.
♥ Käännökset ~ Olen erittäin iloinen voidessani kertoa, että tämä CAL käännetään monille eri
kielille – kääntäjinä toimii joukko uskomattoman ihania naisia Facebookin CAL - Crochet A
Long -ryhmästä.

♥ Käännökset
Tämän julkaisun käännökset lisätään tähän, kun ne ovat saatavilla.

Odotan innolla tämän kansainvälisen projektin alkamista ja sen uskomattoman energian
jakamista, joka virkkausyhteisöllämme on.

♥ Silmukoiden lyhenteet ja erikoissilmukat
Alkuperäisessä ohjeessa käytetään amerikkalaista virkkaustermistöä (US), tässä
suomennoksessa suomalaista.
Lyhennetaulukko löytyy jokaisen osion ensimmäiseltä sivulta.
Lisäksi ohjeesta löytyvät ohjeistukset kunkin kierroksen erikoissilmukoiden tekoon.

♥ Vaikeusaste
Rohkaisen kaikkia mukaan tähän projektiin, riippumatta siitä, onko virkkauskokemusta vai ei.

♥ Mitä tarvitaan?
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Hetki vielä, niin päästään asiaan… ensin hieman tietoa siitä, mitä tarvikkeita minä käytin ja mitä
niistä on tarjolla myös teille.

♥ Lankavaihtoehdot
Tätä CAL-projektia sponsoroi Stylecraft Yarns -yritys.
Tarjolla on neljää erilaista lankapakettia Stylecraft Special DK- tai Aran-langasta, jotka
molemmat ovat hyvälaatuisia akryylilankoja ja minun suosikkejani.
Suurimmat näitä lankoja toimittavat liikkeet ovat Deramores ja Wool Warehouse.
Linkit lankapaketteihin löytyvät webbisivultani esittelyosiosta.

♥ Pretty Pastels
Pehmeät pastellivärit, muistoja 50-luvulta (ennen minun syntymääni!)
Näiden värien taustalla on ajatuksia menneen maailman pehmeistä väreistä, limsakoneista,
rock’n’rollin alkuhetkistä. Ajattele isoja kampauksia ja suuria hameita, kun twistaat tämän
väripaketin tahtiin.
Paketti sisältää Stylecraft Special Double Knitting -lankaa seuraavissa sävyissä:
Duck Egg x 3, Cream x 3, Wisteria x 3,
Soft Peach x 2, Lemon x 2.
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♥ Paint Box
Kirkkaat hippilapsen värit, sisäisen lapsen värilaatikko, 60-luvun värit. Kun jokainen oppi
ilmaisemaan itseään vapaasti, astumaan laatikon ulkopuolelle ja nauttimaan elämästä
viattoman lapsen tapaan. Jotain, mikä meidän kaikkien tulisi tehdä mahdollisimman usein!
Paketti sisältää Stylecraft Special DK -lankaa seuraavissa sävyissä:
Bluebell x 3, Aspen x 2, Pomegranate x 2, Violet x 2, Shrimp x 2, Saffron x 2.

♥ Brown Sugar
Ajattele 70-lukua, Rolling Stones -yhtyettä, kun kaikki oli ”gruuvia”. Minulla on hienoja
muistikuvia siitä, että opin virkkaamaan laukkuja itselleni, ja nämä värit olivat silloin muotia.
Jopa minun huoneeni oli sisustettu näillä sävyillä!
Paketti sisältää Stylecraft Special Aran -lankaa seuraavissa sävyissä:
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Parchment x 6, Dark Brown x 5, Copper x 4, Camel x 4, Gold x 3.

♥ Purely Patriotic
Minulle punainen, valkoinen ja sininen ovat värejä, jotka koskettavat lähes kaikkia
amerikkalaisia jossain elämänvaiheessa.
Muistan, että 80-luvulla käytin paljon näitä värejä, esimerkiksi salsahameissa, verryttelypuvuissa
ja tietenkin Nike-lenkkareissa, mutta ei tietenkään yhtä aikaa!
Paketti sisältää Stylecraft Special Aran -lankaa seuraavissa sävyissä:
Cream x 14, Pomegranate x 4, Denim x 4.

Valmiin peiton mitat ovat suunnilleen seuraavat:
♥ DK-langasta 4 mm koukulla: 131 cm x 160 cm (51” x 63”)
♥ Aran/Worsted-langasta 5,5mm koukulla: 172 cm x 204 cm (68” x 81”).

Jos haluat tehdä peiton jostain muusta langasta, tarvittavat lankamäärät ovat suunnilleen
seuraavat:
♥ DK-paksuinen lanka (virkkuukoukkusuositus 4,5–5,5 mm): 3835 m (4186 jaardia)
♥ Worsted/Aran-lanka (virkkuukoukkusuositus 5,5–6,5 mm): 4312 m (4708 jaardia)
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Huomaathan, että virkkauskäsiala vaikuttaa langan kulutukseen, joten nämä määrät ovat vain
suuntaa-antavia.
Hankithan mieluummin liian paljon kuin liian vähän lankaa… On aina parempi, että lankaa jää
hieman yli kuin että ei onnistu saamaan samaa värierää tai edes samaa väriä lisää… Se kyllä
kiristäisi hermoja!
Odotan innolla yhteistä onnellista virkkausaikaa kanssanne.
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