Παρουσιάζοντας τους Ψίθυρους από το Παρελθόν
ΒΣΣ 2016

Ένα σχέδιο που χρησιμοποιεί παραδοσιακές πλέξεις, αλλά με μία μοντέρνα εναλλαγή.
Αλλά φυσικά, δε θα μπορούσε να μην έχει κάποια εναλλαγή μ’ εμένα να το σχεδιάζω.
Είμαι συγκινημένη κι έχω την τιμή να μοιραστώ μ’ όλους εσάς αυτό το σχέδιο, ως ένα ΒΣΣ (Βελονάκι Σε
Συνέχειες) που θα φιλοξενηθεί από την ομάδα του Facebook CAL-Crochet A Long.
Η γιαγιά μου μ’ έμαθε να πλέκω, πριν πολλά χρόνια, όταν ακόμη ήταν μικρό παιδί. Έχω τις πιο υπέροχες
αναμνήσεις από τις κουβέρτες που έπλεκε, με ένα πολύ απλό λουλούδι με τέσσερα πέταλα.
Το σχέδιο αυτό ήθελα να βασίζεται σε κάποιες από τις πιο γλυκιές αναμνήσεις που έχω πλέκοντας με
βελονάκι, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό από παραδοσιακές πλέξεις, αλλά βάζοντας τη δική μου
πινελιά σ’ αυτές. Επίσης ήθελα να είναι ένα εύκολο έργο για οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε επίπεδο
ικανότητας/εμπειρίας.
Κάθε βδομάδα θα μοιράζομαι μαζί σας κάποιες από τις αναμνήσεις μου, και θα σας λέω την ιστορία πίσω
από τις πλέξεις που θα δουλεύετε.
Το ΒΣΣ διαρκεί 9 εβδομάδες, και το σχέδιο θα παραμείνει δωρεάν στον ιστότοπό μου για πάντα.
Κάθε βδομάδα είτε θα κάνετε τετράγωνα, πάνελ, ή θα δουλεύετε γύρω απ’ όλο το έργο σας.
Υπάρχουν επίσης τέσσερις διαφορετικές τεχνικές συναρμολόγησης που χρησιμοποιούνται σ’αυτό το έργο,
όλες με πλήρεις φωτογραφικές οδηγίες.
Όπως πάντα, με όλα μου τα σχέδια, θέλω να σας παροτρύνω να δοκιμάζετε κάτι καινούργιο, να μαθαίνετε
και να αναπτύσσεστε.
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Η ολοκληρωμένη κουβέρτα είναι τετράγωνη, αλλά υπάρχουν πολλές επιλογές για να αλλάξετε το σχήμα ή
το μέγεθός της ώστε να ταιριάζει στις δικές σας δημιουργικές ή «χουχουλιάρικες» ανάγκες.
♥Παρακαλώ να θυμάστε ότι αυτό είναι σχέδιο δικό μου και καλύπτεται από το νόμο περί πνευματικής
ιδιοκτησίας. Μπορείτε να κοινοποιείτε όπου επιθυμείτε το σύνδεσμο γι’ αυτή τη σελίδα, μπορείτε να
εκτυπώνετε τις φωτογραφίες ή τις γραπτές οδηγίες για δική σας χρήση, αλλά παρακαλώ να μην τις
μετατρέπετε ή τις αλλάζετε με οποιονδήποτε τρόπο.
Παρακαλώ να με αγαπάτε και να με σέβεστε όπως σας αγαπώ και σας σέβομαι. ♥

Η Διασκέδαση Ξεκινά την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016.
♥ Μπορείτε να ακολουθείτε το σχέδιο στο ιστολόγιό μου.
♥ Να κατεβάζετε τις πλήρεις φωτογραφικές οδηγίες (pdf)
♥ Να κατεβάζετε το γραπτό σχέδιο (pdf) με μία μόνο μικρή φωτογραφία.
Το σχέδιο μεταφράζεται από μία εκπληκτική ομάδα κυριών από το γκρουπ του Facebook CAL-Crochet A
Long και θα μεταφραστεί σε πολλές διαφορετικές γλώσσες.

♥Χρήσιμο Υλικό
♥Οδηγίες. Τα σχέδια κάθε τμήματος θα δημοσιεύονται εδώ, στο ιστολόγιό μου, κάθε Πέμπτη απόγευμα
στις 7 μ.μ. περίπου ώρα Αγγλίας (UTC), αυτό γίνεται για να μπορούν όλοι σ’όλο τον κόσμο να έχουν τη
δική τους κοινή εβδομαδιαία ώρα πλεξίματος με βελονάκι.
♥Εκτύπωση / PDF. Στο ιστολόγιό μου, θα βρείτε διάφορες επιλογές για να κατεβάζετε κάθε εβδομαδιαίο
τμήμα. Θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε πλήρεις φωτογραφικές οδηγίες ή σε ένα απλό
γραπτό σχέδιο.
♥Ενημερωτικό δελτίο. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, μη ξεχάσετε να γραφτείτε στο Ενημερωτικό μου Δελτίο
και παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι με έχετε προσθέσει στους ασφαλείς αποστολείς, ώστε να μην χάσετε
κανένα βήμα αυτού του ΒΣΣ.
♥Ravelry. Παρακαλώ, προσθέστε αυτό το ΒΣΣ στη λίστα σας στο Ravelry και μπορείτε ελεύθερα να γίνετε
μέλος στην ομάδα μου στο Ravelry.
♥Facebook. Σιγουρευτείτε ότι έχετε γίνει μέλος στην ομάδα Cal – Crochet A Long, η οποία θα φιλοξενήσει
τους Ψιθύρους από το Παρελθόν ΒΣΣ 2016, και όπου θα βρίσκετε πάντοτε μία φιλική βοήθεια ή
συμβουλή για να μπορείτε να συνεχίσετε.
♥Μεταφράσεις. Είμαι συγκινημένη να σας ανακοινώσω ότι αυτό το ΒΣΣ θα μεταφραστεί σε πολλές
διαφορετικές γλώσσες, από μία εκπληκτική ομάδα κυριών από την ομάδα του Facebook CAL – Crochet A
Long.

♥Μεταφράσεις
Οι μεταφράσεις αυτής της ανάρτησης θα προστίθενται μόλις γίνονται διαθέσιμες.
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Περιμένω με ανυπομονησία αυτό το διεθνές έργο και την εκπληκτική ενέργεια που μοιράζονται όσοι
πλέκουν με βελονάκι.

♥ Συντομογραφίες Πλέξεων και Ειδικές Πλέξεις
Στο σχέδιο αυτό χρησιμοποιούνται οι καθιερωμένες συντομογραφίες των ΗΠΑ.
Στην μπροστινή σελίδα κάθε τμήματος αυτού του ΒΣΣ θα περιλαμβάνεται κι ένας πίνακας
συντομογραφιών.
Επίσης θα υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο που γίνονται οι ειδικές πλέξεις που
χρησιμοποιούνται στο σχέδιο σε κάθε γύρο.

♥ Δυσκολία
Ενθαρρύνω όλους, όποιο επίπεδο εμπειρίας κι αν έχουν, να δοκιμάσουν αυτό το έργο.

♥ Τι θα χρειαστείτε;
Μισό λεπτό και θα φτάσουμε ως εκεί… πρώτα μερικές πληροφορίες για τα υλικά που χρησιμοποίησα και
τι είναι διαθέσιμο σε εσάς ώστε να μπορείτε να με ακολουθήσετε.

♥ Επιλογές Νήματος
Αυτό το ΒΣΣ προωθείται από την Stylecraft Yarns.
Υπάρχουν 4 διαθέσιμα πακέτα νημάτων, το Stylecraft Special Double knit ή Aran, αυτά είναι ακρυλικά
νήματα πρώτης ποιότητας και είναι τα αγαπημένα μου.
Μπορείτε να τα παραγγείλετε κυρίως από τα Deramores και το Wool Warehouse
Μπορείτε να βρείτε τους συνδέσμους για να αγοράσετε τα πακέτα νημάτων στο κύριο εισαγωγικό
σημείωμα που θα βρείτε στον ιστότοπό μου.

♥ Γλυκά Παστέλ
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Απαλά παστέλ χρώματα, που θυμίζουν τη δεκαετία του ’50 (πριν καν γεννηθώ!)
Οι σκέψεις και τα συναισθήματα που κρύβουν αυτά τα χρώματα είναι η γλυκιά vintage εμφάνιση, τα
αυτόματα μηχανήματα αναψυκτικών, και οι πρώτες μέρες του «Ροκ εν Ρολ», σκεφτείτε μακριά μαλλιά και
μακριές φούστες καθώς ονειρεύεστε μ’αυτό το πακέτο νημάτων.
Το πακέτο περιλαμβάνει: Stylecraft Special Double Knitting
Γαλαζοπράσινο (Duck Egg) x 3, Κρεμ (Cream) x 3, Λιλά (Wisteria) x 3,
Απαλό ροδακινί (Soft Peach) x 2, Λεμονί (Lemon) x 2.

♥ Το κουτί με τα χρώματα
Ζωντανά χίπικα παιδικά χρώματα, το κουτί με τα χρώματα του παιδιού του κρύβουμε μέσα μας, τα
χρώματα της δεκαετίας του ’60. Όταν όλοι μάθαιναν να εκφράζονται ελεύθερα, να βγαίνουν έξω από το
κουτί τους και να απολαμβάνουν τη ζωή με την αθωότητα ενός παιδιού.
Κάτι που όλοι χρειάζεται να κάνουμε όσο μπορούμε συχνότερα!
Το πακέτο περιλαμβάνει: Stylecraft Special Double Knitting
Μπλε-μωβ (Bluebell) x 3, Πράσινο – Τυρκουάζ (Aspen) x 2, Ροδί (Pomegranate) x 2, Βιολετί (Violet) x 2,
Κοραλί (Shrimp) x 2, Κροκί (Saffron) x 2.
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♥ Καστανή Ζάχαρη
Σκεφτείτε το ’70, τους Ρόλινγκ Στόουνς, όταν όλα ήταν «χαλαρά». Θυμάμαι όταν μάθαινα να πλέκω για
τον εαυτό μου τσάντες και αυτά ήταν τότε τα «ιν» χρώματα. Ακόμη και το δωμάτιό μου ήταν
διακοσμημένο με αυτά τα χρώματα!
Το πακέτο περιλαμβάνει: Stylecraft Special Aran
Μπεζ (Parchment) x 6, Σκούρο καφέ (Dark Brown) x 5, Χάλκινο (Copper) x 4, Καμηλό (Camel) x 4, Χρυσαφί
(Gold) x 3.

♥ Απλά Πατριωτικό
Για μένα το Κόκκινο, το Άσπρο και το Μπλε είναι κάτι που αγγίζει σχεδόν όλους μας κάποια στιγμή στη
ζωή μας.
Θυμάμαι ότι το ’80 φορούσαμε πολύ αυτά τα χρώματα!
Ήταν οι φούστες «ρα-ρα» και οι φόρμες, και φυσικά τα αθλητικά παπούτσια «Nike», αλλά όχι όλα μαζί!
Το πακέτο περιλαμβάνει: Stylecraft Special Aran
Κρεμ (Cream) x 14, Ροδί (Pomegranate) x 4, Μπλε-ντένιμ (Denim) x 4.

Η ολοκληρωμένη κουβέρτα θα έχει διαστάσεις περίπου:
♥ Double Knitting με 4mm βελονάκι: 51 ½ ίντσες x 63 ίντσες / 131 εκ. x 160 εκ.
♥ Aran /Worsted με 5.5mm βελονάκι : 68 ίντσες x 81 ίντσες / 172 εκ. x 204 εκ.

Για όσους επιλέξετε να ακολουθήσετε το δικό σας δρόμο, θα χρειαστείτε περίπου:
♥ Double Knitting weight 3835 m/4186yds

Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2016 ♥ All Rights Reserved.

♥ Worsted/Aran weight 4312 m/ 4708yds
Παρακαλώ να θυμάστε ότι λόγω του τρόπου που πλέκει ο καθένας μας, αυτές οι ποσότητες είναι
ενδεικτικές.
Σας παρακαλώ, λόγω των χρωματικών αλλαγών, είναι προτιμότερο να προμηθευτείτε περισσότερο παρά
λιγότερο… είναι καλύτερα πάντα να μας περισσέψει λίγο νήμα παρά να μας τελειώσει και να μην
μπορούμε να βρούμε την ίδια παρτίδα ή ακόμη χειρότερα το ίδιο το χρώμα να μην υπάρχει πια… ναι ναι
το ξέρω ότι αυτό σας κάνει έξαλλους … εντάξει!

Ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας λίγη ακόμη χαρούμενη ώρα πλεξίματος.
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