Mini My Triangle Shawl CAL

Hej til alle, dejligt at se jer til min nye Mini CAL...
“Soft Wall” er et israelsk firma, som sponsorerer dette projekt og sjalet blev hæklet
med det fantastiske garn de importerer.
Hvor kan du finde information og vejledning?
Alle vejledninger vil blive postet på min blog (du kan registrere dig og få opdateringer
på e-mail) , på Ravelry og der vil også være opdateringer på min Facebook side.
Del dine billeder og gode råd i min Facebook gruppe CAL.il og på CAL-CROCHET ALONG

Facebook-gruppen som er værter for projektet.
Du kan også tagge #hatchalot_simply_create på Instagram
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Oversigt
Dette projekt har 3 dele og varer 3 uger:
Del 1: Sjalet – bliver lagt op d. 8. december 2016
Del 2: Pomponerne – bliver lagt op d. 15. december 2016
Del 3: En hemmelig overraskelse i form af en broche til sjalet – bliver lagt op d. 22.
december 2016
Hvad har du brug for at vide?
Projektet er på begynder-niveau og det kan endda være dit første hækle-projekt.
Du skal bare kende de mest normale hækle-teknikker: luftmaske, halv stangmaske,
stangmaske.
I slutningen af opskriften er der en billede-vejledning som giver en bedre forståelse
af, hvor man begynder.
Materialer:
4 pakker Himalaya air wool multi garn 100 gram, 155 meters (170 yards, 3.5 oz).(4
MEDUM).
Andet garn (en rest er nok) i en valgfri farve til sjalets broche.
Hæklenål: 9-10 mm alt efter hæklefasthed (detaljer senere).
Nål til at hæfte ender.
Korte plastic strikkepind til snonninger (en enkelt eller et sæt á 3).
*** Garnpakker kan købes i min internet butik LINK
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Størrelse på sjalet:
Det færdige sjal er omkring 1,5-1,65 meter (59-65 inch) alt efter din personlige
hæklefasthed, det brugte garn og hæklenål.
Som skrevet i opskriften, kan du vælge at gøre sjalet større eller afslutte tidligere for
et mindre sjal.

Tak:
●

“Soft Wall” firmaet

●

Til testerne af sjalet: Sharon Nevo, Iris Fait, and Miki Kochman

●

Til Sharon Nevo og Iris Fait for hjælp med den engelske oversættelse

●

Til Admins og Facebook gruppen CAL – CROCHET ALONG

●

Til Cal oversætterne – som laver et fantastisk stykke arbejde uden belønning;
Maja Volf, Maria Walsted Wagner, Agneta Toft & Stine Johansen

Så hvem vil være med til min Triangle Shawl Mini Cal?

Vi ses d. 8. december 2016

Simply create….
Sarit
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