
 

 

Velkommen! Foråret er i luften! Der er ikke noget som når Jorden begynder at komme tilbage til 

livet efter en lang vintersøvn. Bittesmå spirende blade, blomster og solskins fyldte dage forude! 

For at fejre dette, er jeg glad for at annoncere: 

 

*Begynder onsdag d. 20 April 2016 - oplysninger nedenfor* 

 

Kan findes på Stylecraft Clevercrafters og The Official CCC Social Group på facebook 

*Bemærk venligst, at hele denne CAL vil være at finde på Crochetverse facebook side og delene vil 

blive lagt ud på Crochetverse blog som beskrevet nedenfor. De overstående, vidunderlige 

mennesker har været så venlige at hjælpe mig med at sprede budskabet om min CAL!* 

Du vil uden tvivl være den sødeste blomst i mængden iført denne skønhed! <3 

Hvis du aldrig har lavet en beklædningsgenstand før, er dette mønster fantastiske at starte med! 

Desuden er den skrevet i en bred vifte af størrelser fra XXS og op til 5X, og det feminine design 

fremhæver enhver kvindes figur!  

 

https://www.facebook.com/stylecraftyarn/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/?fref=nf
http://www.facebook.com/crochetverse


 

 

 

DEN OFFICIELLE KALENDER OVER BEGIVENHEDEN: 

Denne CAL er gratis og vil begynde onsdag d. 20. april, og vil vare de næste 4 uger. Her er 

tidsplanen: 

 

Uge 1 – 20. April: Tjek af hæklefastheden & firkanter/Del 1 

Uge 2 – 27. April: Firkanter/Del 2 & udspænding/blokning 

Uge 3 – 4. Maj : Montering af krop & ærmer 

Uge 4 -  11. Maj: Skød, kanter og montering 

 

 



 

 

På hver af de angivne datoer, hver onsdag, vil der komme et link, som vil føre dig til den nye del 

af mønsteret. Du kan bogmærke denne side, og komme tilbage til det som en 

"indholdsfortegnelse" med adgang til de dele af mønsteret som er frigivet.  

Denne CAL vil forblive gratis og tilgængelig, selv når CALen ender. Du kan altså deltage i den når 

som helst, eller komme tilbage på et senere tidspunkt, hvis nødvendigt. 

Dette giver dig 2 uger til at bestille og modtage dit garn. Hvis du vælger at handle online, giver det 

dig tid nok til at få en levering! AHHH, DEJLIG BESKED !!! :) 

Opskriften er blevet bedømt medium svær, men jeg vil tro at med en vis portion tålmodighed 

vejledning, kan en nybegynder med mindst et par færdige projekter i rygsækken, lave denne! 

Hele opskriften vil ikke være at finde på video, men der vil være nogle videoer til særlige masker og 

et par kritiske punkter i mønstret. Hver størrelse vil være skrevet række for række og intet vil være 

overladt til at gætterier og antagelser :) 

Lad os begynde, at samle vores forsyninger! 

Første trin: Lad os finde den størrelse, du skal vælge. 

HOLD EN PAUSE, OG LÆS VENLIGST!!!!!! Denne del, er med hjælp fra de fantastiske testere, 

blevet gjort tydeligere, så du bedre kan beslutte hvilken størrelse og form som passer dig. Vær 

venlig at gennemgå det nøje. 

Jeg har forsøgt at gøre så den passer godt til de fleste kropstyper. De naturlige (og FANTASTISKE) 

udgaver af alles kroppe, vil uden tvivl påvirke den endelige pasform. Ting som højde, længden på 

torso osv. vil spille en rolle. Jeg føler alligevel at den vil klæde, næsten alle. 

The Garden Party Jacket findes i størrelse XXS/XS, S/M, L/XL, 2X/3X, 4X/5X. 

Mål din (eller din påtænkte modtagers) naturlige talje (det smalleste sted om maven), stående, 

helst direkte på huden (ingen voluminøse tøj), og noter det. 

 

Beskrivelse af nedenstående diagram: 

Kolonne 1: Viser størrelse. Bemærk at det er en STORE størrelser, da hver størrelse, indeholder 2 

størrelser. VÆLG IKKE bare din almindelige ”butiks” størrelse. :) 



 

 

Kolonne 2: Viser det PRÆCISE talje mål, på din krop eller kroppen på den du laver jakken til.  

Kolonne 3: Viser TØJETS FÆRDIGE talje mål, målt på tværs af de smalleste firkanter, på midten, til 

hvor der bindes en sløjfe.  

Kolonne 4: Viser den potentielle pasform, og ekstra vidde af jakken, sammenlignet med det præcise 

taljemål. Bemærk, at en smallere talje i skalaen, vil give en løs pasform; et større tiljemål i skalaen vi 

lgive en mere tætsiddende jakke.  

NU SKAL DET BESLUTTES!: Hækling, og mere præcist mønsteret i denne jakke, giver et RET elastisk 

stykke tøj. Hvis du er imellem to størrelser og er i tvivl om hvilken størrelse du skal vælge: 

1. Foretrækker du dit tøj er MERE tætsiddende som på den viste model? Så anbefaler jeg at du 

går en størrelse ned. 

2. Foretrækker du mere let og LØSERE tøj? Så vælg den størrelse der passer til dit talje mål. 

Lad os lave et eksempel, med mig selv: 

Min normale butiksstørrelse er oftest small. Min talje måler 73,5 cm (29”). Det sætter mig imellem 

2 størrelser, XXS/XS og S/M.  

Til Garden Party Jacket, foretrækker jeg at den skal være tætsiddende. Derfor er jeg gået en 

størrelse NED, og valgt at lave XXS/XS til mig selv, det giver mig et NEGATIVT mål på 2,5 cm (1”). Det 

betyder at jakken ved brug, vil blive strukket lidt, og give den tætsiddende pasform. Hvis jeg hellere 

ville have mit tøj lidt løsere, så ville jeg gå OP i størrelse, og det ville give mig 18 cm(7”) for meget, 

fordi 91,5 cm(36”) (det færdige talje må på S/M) er 18 cm (7”) mere end min egen talje størrelse på 

73,5 cm(29”). 

 

Størrelse: 

(Husk: Det er til den 

store side) 

Din talje (cm/tommer) 

Jakkes færdige 

taljemål 

(cm/tommer) 

Pasform – tæt- eller løssiddende 

(cm/tommer) 

XXS/XS 61-71 cm/24-28” 71 cm/28” +10 cm/4” til 0 

S/M 76-89 cm/30-35” 91 cm/36” +15 cm/6” til +2,5 cm/1” 



 

 

L/XL 91-104 cm/36-41” 114 cm/45” +23 cm/9” til +10 cm/4” 

2X/3X 111-124 cm/44-49” 132 cm/52” +20 cm/8” til +7,5 cm/3” 

4X/5X 132-145 cm/52-57” 155 cm/61” +23 cm/9” til +10 cm/4” 

 

Nu hvor du har valgt din størrelse, så lad os vælge materialerne: 

Den foreslåede garn er lavet af Stylecraft, det er den perfekte kombination af blødt, men alligevel 

holdbart, noget jeg insisterer på for beklædningsgenstande. Jeg vil simpelthen ikke afsætte et ton af 

tid til et projekt, der ikke vil holde, og ikke ser skarpt ud i lang tid, og dette garn vil levere! Jeg købte 

mit garn online via www.deramores.com. Dette firma holder til i Storbritanien. Jeg har aldrig været 

skuffet over deres kundeservice, selv efter mange ordrer (mere end jeg har lyst til at indrømme! 

LOL). Jeg er i ikke tilknyttet Stylecraft (selvom de har været så venlig at dele denne CAL for mig!), 

Eller Deramores, jeg er blot en af deres glade kunder, og ved, at du også vil blive det! 

Nedenfor kan den nødvendige garn mængde til hver størrelses ses: 

Vist som XXS / XS (S / M, L / XL, 2X / 3X, 4X / 5X) 

- 434 (521, 621, 749, 891) meter DK weight garn af mønster farven(MF/Mønster farve) 

[Vist: 2 (2,3,3,3) Stylecraft Merry Go Round i Starburst), og kan findes her: 

Find Stylecraft Merry Go Round fra Deramores her! 

 

- 594 (713, 845, 1029, 1234) meter DK weight garn af bund farven (BF, bund farve) 

 [Vist: 2 (3,3,4,5) Stylecraft Special DK i Sølv) 

Find Stylecraft Special DK fra Deramores her! 

 

 

*BEMÆRK: Garn mængden er ca udregninger for hvad der er behov for, plus omkring 15% ekstra til 

ender, øvelse og mindre forskelle i hæklefasthed. 

- Stoppenål, saks, rustfri knappenåle (til udspænding/blokning af firkanter) 

http://www.deramores.com/
http://www.deramores.com/stylecraft-wondersoft-merry-go-round-dk
http://www.deramores.com/stylecraft-special-dk


 

 

- (Til lukningen): 2 meter bånd  på 3,5-4 cm (1,5”) bred 

- Sytråd som passer til båndet, synål 

Alternativt garn: 

Søger du efter alternativt garn til den kommende Garden Party Jacket CAL? Her er nogle ideer:  

1. Besøg yarnsub.com. Hjemmesiden vil give dig mulighed for at søge DK wieght (double knit) og se 

om der er noget der tiltaler dig.  

2. Gå til din foretrukne online garn butik, de fleste vil have et filter, der gør det muligt for dig at søge 

på DK weight.  

3. Gå ned i din foretrukne fysiske butik og få dem til at hjælpe dig med at finde garn der svarer til 

DK, 8 ply eller size 3. 

 

Jeg er sikker på, du spørger dig selv, "Hvorfor ingen nål størrelse, ”Crochetverse” dame?!” 

Der er en grund til dette vanvid, og jeg vil med vilje ikke fortælle hvilken nål du skal bruge. Jeg vil 

vove pelsen, og påstå at hvis du ikke har lavet en beklædningsgenstand før, har du sikkert heller 

ikke tjekket din hæklefasthed før. 

Dette er fint for et tørklæde eller tæppe, men det er nødvendigt til en beklædningsgenstand. Frygt 

ej, det er en simpel hækleprøve på 3 omgange, hvilket er overkommeligt, og jeg vil guide dig 

gennem processen. Hvis du aldrig har gjort det, er det et godt tidspunkt at lære det. 

 

Selv om garnet er DK, vil der stadig være en hvis variation i den faktiske størrelse. Desuden har vi 

alle forskellig hæklefasthed, nogle løsere og nogle strammere. Tjek af hæklefasthed er derfor 

nødvendig! 

Med alt det sagt, har jeg brugt en 5,5 mm hæklenål til min jakke. Du skal derfor have denne 

størrelse og sandsynligvis en eller to størrelser mindre og større, afhængigt af din hæklefasthed, så 

du kan justere efter behov, når vi tester vores hæklefasthed. 

 

http://l.facebook.com/?u=http%3A%2F%2Fyarnsub.com%2F&e=ATM6bRP_zjjt_HnhyqohLHZLfuQcK20ZjZPvmnyXeBUs0RdSgknk4aH-lQDcTw


 

 

 

 

Så, smut afsted efter alle forsyningerne, hvilket for mig er mindst ligeså sjovt som selve hæklingen! 

Bogmærk denne side og synes godt om Crochetverses facebook side her. Så kan du holde dig 

opdateret med denne CALs frigivelser! Jeg vil blive glad, hvis du deler dit arbejde på facebook. Jeg 

håber virkelig, hver enkelt af jer nyder denne rundtur rundt i hæklet tøj! 

Hvis du i dine forberedelser, synes jeg har glemt nogle relevante oplysninger, eller jeg kan besvare 

eventuelle spørgsmål for dig, bedes du sende mig en besked her på bloggen, på Crochetverse 

facebook side, eller via email på info@crochetverse.com. 

 

Jeg ser frem til at se jer alle igen her d. 20. april, til begyndelesen af din egen Garden Party Jacket! 

Vær venlig ikke at dele oplysninger fra siden gennem kopiering og indsætning, men vær venlig at 

dele de direkte links til siden, og tak, hvis du gør! Alle oplysninger og opskriften til Garden Party 

Jacket er kun ejet af Stephanie Pokorny / Crochetverse. 

 

Meget garn & kærlighed 

Stephanie :) 

 

 

 

https://www.facebook.com/crochetverse
http://www.facebook.com/crochetverse
http://www.facebook.com/crochetverse

