Introduksjon til Whispers from the Past cal 2016

Et design med tradisjonelle masker, men med en moderne vri. Det er klart det har en egen vri når det er jeg
som har designet det!
Jeg er glad og beæret over å kunne dele dette designet med deg som en CAL (crochet-a-long), med CALCrochet A Long gruppen på Facebook som vert.
Min bestemor lærte meg å hekle for mange år siden, da jeg var et lite barn. Jeg har de mest fantastiske
minner om tepper hun pleide å lage med en veldig enkel fire-bladet blomst. Jeg ønsket å basere dette
designet på noen av mine beste hekleminner, ved å kombinere tradisjonelle maskemønstre, men sette min
egen vri på dem.
Jeg ønsket også å gjøre det til et enkelt prosjekt for alle uansett erfaring. Hver uke vil jeg dele noen av mine
minner med dere, og fortelle historien bak maskene du skal bruke.

Denne CAL'en varer i 9 uker, og mønsteret vil forbli gratis på min hjemmeside på ubestemt tid.
Hver uke skal vi enten lage firkanter, paneler eller arbeide rundt hele prosjektet. Det brukes fire forskjellige
monteringsteknikker i dette prosjektet, alle med bildeinstruksjoner. Som vanlig med alle mine design vil jeg
oppmuntre deg til å prøve noe nytt, å lære og vokse.
Det ferdige teppet er rektangulært, men det finnes flere muligheter for deg til å endre formen eller størrelsen
for å tilpasse den til dine egen smak – både kreativt og komfortmessig.
♥ Husk at dette er mitt design, og det er beskyttet under åndsverksloven. Du kan linke til denne side, du kan
skrive ut bildene eller mønstret til eget bruk, men vær så snill å ikke gjøre endringer av noe slag.
Vis meg den samme kjærlighet og respekt som jeg har for dere. ♥
Originalt design av Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2016 ♥ Alle rettigheter forbeholdes.

Moroa begynner 13. oktober 2016

♥ Du kan følge mønsteret på min blogg
♥ Laste ned en komplett fotoinstruksjon (pdf)
♥ Laste ned mønsteret (pdf) med kun små bilder
Mønsteret blir oversatt av en fantastisk gruppe kvinner fra CAL - Crochet A Long gruppen på Facebook og
vil bli oversatt til mange forskjellige sprak.

♥ Nyttige opplysninger
♥ Instruksjoner ~ Mønsteret til hver del vil bli publisert her, på min blogg, hver torsdag kveld klokken
19:00 UK tid. Dette for at alle rundt om i verden skal få en helg med hekletid.
♥ Skrive ut /PDF ~ Du vil finne ulike nedlastningsmuligheter i hvert ukentlige innlegg på bloggen min. Du
kan velge mellom en komplett fotoinstruksjon eller et enkelt skrevet mønster.
♥ Nyhetsbrev. Hvis du ikke har gjort det enda, husk å abonnere på mitt nyhetsbrev og husk å legge meg til
som sikker avsender så du ikke går glipp av noe i denne CAL’en.
♥ Ravelry ~ Vær snill å legge denne CAL'en til din Ravelry kø (Ravelry kø), og du er velkommen i min
Ravelry gruppe.
♥ Facebook ~ Husk å undersøke, og melde deg inn i CAL - Crochet A Long som er vert for Whispers from
the Past Cal 2016. Her vil du alltid finne vennlige og hjelpsomme råd som hjelper deg videre. Husk å like
min Facebook side for mer informasjon om denne CAL'en samt andre prosjekter jeg jobber med.
♥ Oversettelser ~ Jeg er glad for å kunne fortelle at min CAL vil bli oversatt til mange forskjellige språk av
en fantastisk gruppe kvinner fra CAL - Crochet A Long gruppen på Facebook.

♥ Oversettelser
Oversettelsene vil bli lagt til etterhvert som de er klare.
Jeg gleder meg til dette internasjonale prosjektet, og den fantastiske energien heklesamfunnet har å dele.

♥ Maskeforkortelser og spesielle masker
I dette mønsteret benyttes US betegnelser.

En tabell med forkortelser vil være inkludert i hver del av CAL'en.
Det vil også være detaljerte instruksjoner av de spesielle maskene i mønsteret til hver del.
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♥ Vanskelighetsgrad
Jeg vil oppfordre alle, uansett erfaring, til at kaste seg ut i dette prosjektet.

♥ Hva får du bruk for?
Hold ut og vi skal komme dit ... først litt informasjon om hva jeg har brukt og hva som er tilgjengelig for
deg å benytte.

♥ Garnvalg
Denne CAL er sponset av Stylecraft Yarns.
Det finnes 4 forskjellige garnpakker man kan kjøpe som benytter Stylecraft Special Double knit eller Aran,
disse er premium akryl, og er mitt yndlingsgarn å jobbe med.
Disse kan bestilles fra Deramores og Wool Warehouse. Link til butikkene finnes i den originale
introduksjonen på min nettside.

♥ Pretty Pastels
Myke pastellfarger, minner om 50-tallet (før min tid!)
Tankene og følelsene bak disse farger er den myke vintage looken, Soda Fountains og den spede begynnelse
av “Rock and Roll”, tenk stort hår og store skjørt mens du danser jive til denne fargepakken.
Pakken inneholder: 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
Lyse hippie-farger, det indre barns fargeskrin, fargene fra 60-tallet. Den gang man lærte å uttrykke seg fritt,
trå ut av boksen og nyte livet med et barns uskyldighet. Noe vi alle bør gjøre så ofte vi kan!
Pakken inneholder: Stylecraft Special Double Knitting
Bluebell x 3, Aspen x 2, Pomegranate x 2, Violet x 2, Shrimp x 2, Saffron x 2.

♥ Brown Sugar
Tenk 70-tallet, Rolling Stones, da alt var” groovy”. Jeg har gode minner om å lære å hekle vesker til meg
selv, og dette var motefargene. Til og med soverommet mitt var dekorert i disse fargene!
Pakken inneholder: 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 meg er rødt, hvitt og blått noe som rører ved de fleste av oss en eller annen gang i løpet av livet. Jeg kan
huske at jeg på 80-tallet brukte disse fargene mye! I” Ra Ra” skjørt, treningstøy, og selvsagt” Nike” trenings
sko, men ikke alt samtidig. Pakken inneholder: Stylecraft Special Aran
Cream x 14, Pomegranate x 4, Denim x 4.
Det ferdige teppet er i full størrelse ca:
♥ Double Knitting med en 4mm nål: 131 cm x 160 cm / 51,5 “x 63”
♥ Aran /Forsted med en 5.5mm nål: 172 cm x 204 cm / 68” x 81”.
For de av dere som ønsker å gå deres egen vei, vil dere trenge ca:
♥ Double Knitting weight 3.835 m/4.186yds
♥ Worsted/Aran weight 4.312 m/ 4.708yds
Husk at individuell heklefasthet gjør at dette kun er omtrentlige mål.
Ta høyde for fargeskifte og kjøp heller for mye garn enn for lite ... Det er alltid bedre å ha litt til overs enn å
gå tom og risikere å ikke få samme fargenyanse eller kanskje er fargen utgått ... ja, det er frustrerende ... ikke
sant!
Jeg gleder meg til å dele litt hekletid med dere igjen.
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