
 

 

                    

Så dejligt at se dig igen! Velkommen til del 2 i the Garden Party Jacket 

CAL 

 

     Hvis du gik glip af "Information og materialer" blogindlægget kan du finde 

det her: HER 

Hvis du gik glip af ”Del 1: Tjek af hæklefasthed & firkanter/del 1”, kan du finde 

den: HER 

Jeg er meget taknemmelig og sender igen en kæmpe tak til de fantastiske 

oversættere og CAL - Crochet A Long gruppen for deres grundige arbejde og 
fantastiske støtte. Nedenfor er der links til hver enkelt oversættelse. Klik på det 

valgte sprog, for at komme til blogindlægget fra denne uge! 

**PLACE HOLDER FOR TRANSLATION LINKS, DO NOT TRANSLATE** 

Lad os begynde: 

Der er 2 trin i denne uge: 

Trin 1: Firkanter del 2 
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Trin 2: Udspænding 

TRIN 1: Firkanter del 2 

Vi vil færdiggøre vores firkanter i denne uge. Der bruges 3 forskellige størrelser 

firkanter i denne jakke: LILLE, MELLEM og STOR. Der skal i alt bruges (13) 

firkanter til jakken. I sidste uge, fik vi 8 af dem af vejen, da vi lavede de 

MINDSTE firkanter. I denne uge, laver vi (4) MELLEM firkanter, og (1) STOR 

firkant. 

De mellemstore, og store firkanter er bare en fortsættelse af omgangene i den 

lille firkant, som du allerede kender, fra del 1 i denne CAL. 

Derfor vil jeg kun skrive den enkle udgave af mønsteret i denne uge. 

Foretrækker du, eller mangler du billeder, så kig på del 1 HER. Omgangene er 

IDENTISKE, så billederne er præcis de samme som til de små firkanter.  

I denne uge, vil der ikke være en masse fine billeder, men vi skaber en vigtig 

del af jakken så det smukke vil faktisk, være lige i dine egne hænder!! 

Husk at alle instruktioner og informationer i opskriften er skrevet i 

følgende format: 

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

Når du arbejder skal du være sikker på at du bruger instruktionen der hører til 

DIN valgte størrelse. Du kan med fordel gå opskriften igennem og sætte en 

CIRKEL om de informationer som hører til din størrelse, for at undgå eventuelle 

fejl :) 

 

STOP! VENT ET ØJEBLIK!! Lad os lige tale om HÆKLEFASTHED igen! Nu 

hvor du er erfaren, så VIL JEG INSISTERE på at vi diskuterer, hvordan 

det skal anvendes til de MELLEM og STORE firkanter. DET ER VIGTIGT!  

Jakken er lavet som et matematisk puslespil af stykker der samles til jakken. 

Derfor må du IKKE løse problemet, ved at fjerne en omgang eller to indtil 
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målene passer. Hvorfor, spørger du? Når vi syer dem sammen, så SKAL det 

hele passe sammen, maske for maske for at den samles ordenligt. Så 

maskeantallet skal forblive som det er skrevet i opskriften. 

Efter flere test-hæklinger, opdagede vi, at at firkanterne vokser sig større med 

flere omgange, de bliver også løsere. Dette skyldes to ting. For det første, din 

hæklefastfasthed vil højst sandsynligt blive løsere hen af vejen, fordi du bliver 

mere bekendt med mønsteret. For det andet, er det naturligt for maskerne at 

blive løsere som der kommer flere omgange på. 

Derfor, SKAL du være opmærksom på den afsluttende bredde på firkanten 

til din valgte størrelse! Hver firkant vil have et skema, som viser hvilken bredde 

firkanten skal have. Du har *MÅSKE* brug for at ændre din nålestørrelse for at 

opnå den rette bredde. Forskellen i nålestørrelsen som testerne brugte for at 

opnå de rette størrelser, var bemærkelsesværdig: Fra 3,75 mm og helt op til 

5,5 mm, og vi endte alle med den samme størrelse. Hæklefastheden varierer 

HELT VILDT fra hækler til hækler. 

 

LAD OS BEGRYNDE PÅ DEN MELLEM FIRKANT: 

NÅLESTØRRELSERNE ER UDELUKKENDE FORSLAG, DU VIL VÆRE NØDT 
TIL AT JUSTERE FOR AT FÅ DE RIGTIGE DIMENSIONER TIL DIN 
FIRKANT. 

*BRUG DEN NÅLESTØRRELSE, SOM GIVER DIG DEN RIGTIGE BREDDE. 
BRUG NEDENSTÅENDE UDGANGSPUNKT* KUN FORSLAG!!!! TIL den 
MELLEM FIRKANT: 

XXS/XS: Du skal IKKE ændre nålestørrelse fra den du brugte til de SMÅ 
firkanter. 

S/M: Gå ÉN nålestørrelse ned, fra den du brugte til de SMÅ firkanter. 

L/XL-5XL: Gå TO eller TRE nålestørrelser ned, fra den du brugte til de SMÅ 
firkanter. 



 

 

VÆR IKKE BANGE FOR AT BRUGE 2 FORSKELLIGE NÅLE TIL DEN SAMME 
FIRKANT! Du skal bare markere, hvor du ændrede nålestørrelsen så du kan 
gentage det i de resterende MELLEM firkanter. 

Skemaet nedenfor viser bredden du skal opnå, med dine MELLEM firkanter: 

Jakke størrelse Mellem firkants bredde (cm/tommer) 

XXS/XS 19 cm/ 7” 

S/M 21,5 cm/ 8 ,5” 

L/XL 23 cm/ 9” 

2XL/3XL 25,5 cm / 10” 

4XL/5XL 28 cm/ 11” 

 

 

HINT: Hvis du arbejder på en af de store størrelser: Når mønsteret siger du 

skal stoppe for en bestemt størrelse, bør du tjekke at din firkant passer til den 

bestemte størrelse, selvom du skal fortsætte med flere omgange til du når til 

din størrelse. På den måde kan du tjekke størrelsen undervejs, og måske undgå 

at skulle trevle nogle omgange op, hvis du allerede ved, at du får en for stor 

eller for lille firkant. 

Nu til opskriften på MELLEM FIRKANTERNE: Tjek hæklefasthed EFTER 

HVER ENKELT! 

Specielle masker: (Normalt slutter man en popcorn maske af med 1 lm, 

men vær opmærksom på at det gør vi IKKE her. 

Begyndende popcorn: Lav 3 lm (tæller som en stgm), 4 stgm i samme 

maske, fjern nålen fra løkken. Indsæt nålen i den 3. lm (forfra), og træk den 

løse løkke igennem for at færdiggøre popcornmasken. 

Popcorn: Lav 5 stgm i den angivne m, tag nålen ud af løkken, indsæt nålen 

forfra gennem den 1. stgm i gruppen, saml løkken op og træk den igennem den 

1. stgm for at afslutte.  



 

 

Instruktioner: (Lav dine ender omkring 15 cm (6") lange) 

*Note; Maskeantallet er det antal 3-stgm grupper der er på hver side. 

For at tælle: Tæl (1) 3-stgm gruppen i hjørnet på siden, 3-stgm 

grupperne imellem, og den sidste 3-stgm gruppe i det næste hjørne på 

samme side. 

Hvis du vælger færre farver: Du skal bare lave en km hen til det sted hvor 

næste omg. begynder, i stedet for at klippe garnet og tilføje en ny farve. 

Hvis du vælger flere farver: Klip garnet når du ønsker det, og tilføj din nye farve 

med en km, der hvor næste omg. begynder. 

Mellem firkant: (Lav 4) Vend ikke efter hver omg. 

Med MF (mønster farve), 4 lm, km i den 1. lm for at danne en ring:  

Omg. 1: 1 lm (tæller ikke som en m), 12 hstgm i ringen, km i den 1. hstgm. 

(12) 

Omg. 2: begyndende popcorn (se specielle masker) i samme maske som din 

km, 1 lm, *popcorn (se specielle masker) i næste m, 1 lm. Gentag fra * 10 

gange mere, km i den lukkende maske i popcornmasken. (12 popcorn, 12 1-lm 

buer) 

Omg. 3: km i næste 1-lm bue, 3 lm (tæller som en stgm), (2 stgm, 1 lm, 3 

stgm, 1 lm) i samme 1-lm bue, 3 stgm i næste 1-lm bue, 1 lm, 3 stgm i næste 

1-lm bue, 1 lm, *(3 stgm, 1 lm, 3 stgm, 1 lm) i næste 1-lm bue, 3 stgm i næste 

1-lm bue, 1 lm, 3 stgm i næste 1-lm bue, 1 lm. Gentag fra * 2 gange mere, km 

i toppen af 3 lm, klip garnet. 

Omg. 4: tilføj BF (bund farven) med en km i en vilkårlig 1-lm bue i et vilkårligt 

hjørne, 3 lm (tæller som stgm), (2 stgm, 1 lm, 3 stgm, 1 lm) i samme 1-lm 

bue, (3 stgm, 1 lm) i alle 1-lm buer indtil næste hjørne, *(3 stgm, 1 lm, 3 stgm, 

1 lm) i næste hjørnebue, (3 stgm, 1 lm) i alle 1-lm buer indtil næste hjørne. 

Gentag fra * hele vejen rundet, indtil du når 1. hjørne, km i toppen af 3 lm. 



 

 

Omg. 5: km i de næste 2 stgm og i 1-lm buen i hjørnet, 3 lm (tæller som 

stgm), (2 stgm, 1 lm, 3 stgm, 1 lm) i samme 1-lm bue, (3 stgm, 1 lm) i alle 1-

lm buer indtil næste hjørne, * (3 stgm, 1 lm, 3 stgm, 1 lm) i næste hjørnebue, 

(3 stgm, 1 lm) i alle 1-lm buer indtil næste hjørne. Gentag fra * hele vejen 

rundt indtil 1. hjørne er nået, km i toppen af 3 lm. 

Omg. 6-7: gentag omg. 5, klip garnet for str. XXS/XS, fortsæt til de andre 

størrelser. (8 3-stgm grupper på hver side, skal måle 18 cm/7”) 

Omg 8-9: gentag omg. 5, klip garnet for str. S/M, fortsæt til de andre 

størrelser. (10 3-stgm grupper på hver side, skal måle 21,5 cm/8,5”)  

Omg. 10-11: gentag omg. 5, klip garnet for str. L/XL, fortsæt til de andre 

størrelser. (12 3-stgm grupper på hver side, skal måle 23 cm/9”) 

Omg. 12-13: gentag omg. 5, klip garnet for str. 2XL/3XL, fortsæt til den sidste 

størrelse. (14 3-stgm grupper på hver side, skal måle 25,5 cm/10”) 

Omg. 14-15: gentag omg. 5, klip garnet for str. 4XL/5XL. (16 3-stgm grupper 

på hver side, skal måle 28 cm/11”) 

**Hold en pause når du er færdig med hver firkant og vær sikker på at 

du har opnået den rigtige bredde til din firkant. Det er bedre at nøjes 

med at travle én op, end alle fire :) 

Når alle 4 er lavet og målene passer, gå videre til den STORE firkant. 

STOR FIRKANT: 

NÅLESTØRRELSERNE ER UDELUKKENDE FORSLAG, DU VIL VÆRE NØDT 

TIL AT JUSTERE FOR AT FÅ DE RIGTIGE DIMENSIONER PÅ DIN 
FIRKANT. 

*BRUG DEN NÅLESTØRRELSE, SOM GIVER DIG DEN RIGTIGE BREDDE. 

BRUG NEDENSTÅENDE UDGANGSPUNKT* KUN FORSLAG!!!! TIL den 
STORE FIRKANT: 



 

 

XXS/XS: Du skal IKKE ændre nålestørrelse fra den du brugte til de SMÅ 
firkanter. 

S/M: Gå ÉN nålestørrelse ned, fra den du brugte til de SMÅ firkanter. 

L/XL-5XL: Gå TO eller TRE nålestørrelser ned, fra den du brugte til de SMÅ 
firkanter. 

VÆR IKKE BANGE FOR AT BRUGE 2 FORSKELLIGE NÅLE TIL DEN SAMME 
FIRKANT!  

Skemaet nedenfor viser bredden du skal opnå, med din STORE firkant, EFTER 

ALLE OMGANGE ER FÆRDIGE, INKLUSIV DE 3 OMGANGE MED KANT: 

Jakke størrelse Stor firkants bredde (cm/tommer) 

XXS/XS 39,5 cm/ 15,5” 

S/M 43 cm/ 17” 

L/XL 45,5 cm/ 18” 

2XL/3XL 48 cm/ 19” 

4XL/5XL 51 cm/ 20” 

 

 

KONTROLPUNKTER UNDERVEJS:  

Ovenstående skema viser bredden EFTER omgangene med kant. Derfor 

kan du IKKE bruge skemaet undervejs til at tjekke størrelsen, ligesom du 

gjorde med de MELLEM firkanter. 

ISTEDET vil jeg sætte “KONTROLPUNKTER” ind i instruktionerne til den store 

firkant. Du behøver ikke være PRÆCIS på disse punkter. MEN hvis du er mere 

end 0,6 cm/ ¼” – 1,3 cm/ ½” fra, *bør* du overveje at skifte nålestørrelse i 

nogle få omgange, for at sikre størrelsen passer. Du skal færdiggøre alle 

omgange der passer til din størrelse, men du kan bruge disse kontrolpunkter for 

at opdage evt. problemer med hæklefastheden, hellere tidligere end senere. 



 

 

Nu til opskriften på den STORE firkant: (Lav 1) Vend ikke for hver 

omgang. 

Med MF, 4 lm, km i 1. lm for at danne en ring. 

Omg. 1: 1 lm (tæller ikke som en m), 12 hstgm i ringen, km i den 1. hstgm. 

(12) 

Omg. 2: Begyndende popcorn (se specielle masker) i samme maske som din 

km, 1 lm, *popcorn (se specielle masker) i næste m, 1 lm. Gentag fra * 10 

gange mere, km i den lukkende maske i popcornmasken. (12 popcorn, 12 1-lm 

buer) 

Omg. 3: Km i næste 1-lm bue, 3 lm (tæller som en stgm), (2 stgm, 1 lm, 3 

stgm, 1 lm) i samme 1-lm bue, 3 stgm i næste 1-lm bue, 1 lm, 3 stgm i næste 

1-lm bue, 1 lm, *(3 stgm, 1 lm, 3 stgm, 1 lm) i næste 1-lm bue, 3 stgm i næste 

1-lm bue, 1 lm, 3 stgm i næste 1-lm bue, 1 lm. Gentag fra * 2 gange mere, km 

i toppen af 3 lm, Klip garnet. 

Omg. 4: Km i de næste 2 stgm og i 1-lm buen, 3 lm (tæller som stgm), (2 

stgm, 1 lm, 3 stgm, 1 lm) i samme 1-lm bue, (3 stgm, 1 lm) i alle 1-lm buer 

indtil næste hjørne, (3 stgm, 1 lm, 3 stgm, 1 lm) i næste hjørnebue, (3 stgm, 1 

lm) i alle 1-lm buer indtil næste hjørne. Gentag fra * hele vejen rundt, indtil du 

når 1. hjørne, km i toppen af 3 lm. 

Omg. 5-12: Gentag omg. 4, klip garnet og fortsæt til OMGANGENE MED KANT 

for str. XXS/XS, fortsæt til de andre størrelser. (*KONTROLPUNKT: Når omg. 

7 er færdig, skal din bredde være omkring 16,5 cm /6,5”, tilpas nålestørrelsen 

hvis det er nødvendigt og fortsæt for at færdiggøre din størrelse) 

Omg. 13-16: Gentag omg. 4, klip garnet og fortsæt til OMGANGENE MED KANT 

for str. S/M, fortsæt til de andre størrelser. (*KONTROLPUNKT: Når omg. 15 

er færdig, skal din bredde være omkring 28 cm /11”, tilpas nålestørrelsen hvis 

det er nødvendigt og fortsæt for at færdiggøre din størrelse) 

Omg. 17-20: Gentag omg. 4, klip garnet og fortsæt til OMGANGENE MED KANT 

for str. L/XL, fortsæt til de andre størrelser. (*KONTROLPUNKT: Når omg. 19 



 

 

er færdig, skal din bredde være omkring 43 cm /17”, tilpas nålestørrelsen hvis 

det er nødvendigt og fortsæt for at færdiggøre din størrelse) 

Omg 21-24: Gentag omg. 4, klip garnet og fortsæt til OMGANGENE MED KANT 

for str. 2XL/3XL, fortsæt til de andre størrelser. (*KONTROLPUNKT: Når omg. 

23 er færdig, skal din bredde være omkring 45,5 cm /18”, tilpas nålestørrelsen 

hvis det er nødvendigt og fortsæt for at færdiggøre din størrelse) 

Omg. 25-28: Gentag omg. 4, klip garnet og fortsæt til OMGANGENE MED KANT 

for str. 4XL/5XL. (*KONTROLPUNKT: Når omg. 27 er færdig, skal din bredde 

være omkring 48 cm /19”, tilpas nålestørrelsen hvis det er nødvendigt og 

fortsæt for at færdiggøre din størrelse) 

OMGANGE MED KANT: 

Omg. 1: Tilføj BF i en vilkårlig 1-lm hjørnebue, 3 lm (tæller som stgm), (2 

stgm, 1 lm, 3 stgm, 1 lm) i samme hjørnebue, (3 stgm, 1 lm) i alle 1-lm buer 

indtil næste hjørne, *(3 stgm, 1 lm, 3 stgm, 1 lm) i næste 1-lm hjørnebue, (3 

stgm, 1 lm) i alle 1-lm buer indtil næste hjørne. Gentag fra * hele vejen rundt, 

indtil 1. hjørne er nået, km i toppen af 3 lm. 

Omg. 2: Km i de næste 2 stgm og i 1-lm buen, 3 lm (tæller som stgm), (2 

stgm, 1 lm, 3 stgm, 1 lm) i samme 1-lm bue, (3 stgm, 1 lm) i alle 1-lm buer 

indtil næste hjørne, *(3 stgm, 1 lm, 3 stgm, 1 lm) i næste 1-lm hjørnebue, (3 

stgm, 1 lm) i alle 1-lm buer indtil næste hjørne. Gentag fra * hele vejen rundt, 

km i toppen af 3 lm. 

Omg. 3: Gentag omg. 2, klip garnet for alle størrelser. 

Antal 3-stgm grupper på hver side i hver størrelse: 

XXS/XS: 16, S/M: 20, L/XL: 24, 2XL/3XL: 28, 4XL/5XL: 32 

Vær sikker på at du også har tjekket hæklefastheden på denne firkant. Du har 

*måske* brug for at gå en nålestørrelse ned. Hvis du er tæt på den korrekte 

bredde, kan du vælge at gå en nålestørrelse ned i nogle få omgange for at gøre 

det lidt ”strammere”. Det vil højst sandsynligt kræve et par forsøg og fejl :) 



 

 

Sådan, du gjorde det! Hvis alle dine firkanter er færdige og har de rigtige mål, 

løft hånden og klap dig selv på skulderen… og tilføj måske lidt massage! 

Yahooo! Træd tilbage og kig på alle de smukke farver i din bunke. Jeg er sikker 

på det ser fantastisk ud. Jeg kan simpelthen ikke vente til at se alle de flotte 

farvekombinationer, alle I kreative mennesker har valgt! 

Trin 2: Hæft ender og undspænding/blokning 

Det her er, lige som hæklefasthed, ofte set som en frygtelig opgave. Men lad 

mig fortælle dig, at det er det bestemt ikke, det er faktisk ret nemt. For mig er 

forskellen, mellem et godt hæklet arbejde og et fremragende hæklet arbejde, 

den omhyggelige og rigtige afslutning. 

Har du nogensinde lavet et stykke arbejde, og når du er færdig og 

sammenligner det med billedet du så på opskriften, undret dig over at dit ikke 

ser ud på helt samme måde? Jeg vil vove at påstå, at afslutningen og 

udspændingen har gjort forskellen! Så lad os fortsætte så du kan have det mest 

professionelle og upåklagelige færdige stykke tøj! 

Først, skal vi HÆFTE ALLE VORES ENDER. Alle har forskellige metoder, og det er 

helt i orden. Jeg vil fortælle dig, hvordan jeg gør, og hvorfor jeg opfordrer dig til 

at prøve denne måde med denne jakke. 

Kan du huske at jeg i starten sagde at garn mængden var til den generøse side? 

Hovedårsagen til dette er: Jeg bad dig om at lave dine garnender minimum 15 

cm/6” lange. 

HVORFOR spørger du? Dette er en jakke du højst sandsynligt vil bruge ofte. 

(eller det håber jeg hvertfald) Du er et menneske som bevæger dig på mange 

måder. Dit tøj vil blive strukket og hevet i mange gange i løbet af din dag. Hvis 

du ikke hæfter enderne og samlingerne ordenligt, vil din jakke blive slidt og ikke 

se godt ud i så lang tid som den kunne. Du har brugt en masse tid på at lave 

den, så afslut den ordentligt! 

Med din stoppenål, tager du hver enkelt ende og syer den INDENI maskerne 

frem og tilbage, op og ned, skift retning 3 gange. Jeg forsøger at hæfte med 

nålen IGENNEM trådene i garnet for at sikre dem ydeligere. Arbejd indtil du kun 

har et par få cm/tommer tilbage. Der hvor din ende kommer frem fra arbejdet, 

træk forsigtigt i enden til det kommer til at bølge en smule i arbejdet. Klip mens 



 

 

du holder den stramt. Slip og ret arbejdet ud igen. VOILA! Den lille ende 

forsvinder ind i maskerne og du vil aldrig se den igen. Gentag med alle de 

resterende ender :) 

Nu til udspændingen: Den metode jeg vil beskrive kan bruges til DE FLESTE 

typer garn, da det ikke involverer nogen maskinvask, sæbe eller varme. Du bør 

naturligvis teste ÉN firkant og være sikker på at du får det ønskede resultat, før 

du laver dem alle. 

 

Du skal bruge: 

• RUSTFRIE knappenåle (da du skal bruge vand, så hvis du ikke er sikker 

på de er rustfrie, kan du risikere at ende med rustpletter på dine 

firkanter når det tørrer! Buuuuh!) 

• Noget at spænde dine firkanter ud på: Enten skummåtter, foldede 

håndklæder, et strygebræt med håndklæder nedenunder eller bare en 

flad overflade som kan tåle at blive fugtig og som der kan sættes nål i. 

• Dine firkanter er med grundigt hæftede ender.  

1.  Saml dine firkanter og gå ud til din håndvask. Sæt temperaturen til 

KOLD og gennemvæd alle firkanterne. Vær ikke bange – det skal nok 

blive ok! 



 

 

2. Fjern det overskydende vand fra dine firkanter ved FORSIGTIGT AT 

KLEMME. Du må absolut IKKE vride eller twiste dem. Hvis der er meget 

vand tilbage efter du har klemt, læg dem på et håndklæde og rul 

håndklædet forsigtigt, med firkanterne indeni, for at fjerne mere af det 

overskydende vand. 

3. Nu skal du bruge knappenålene og dit underlag og spænde hver firkant 

ud. Du skal glatte det blidt, IKKE trække. Målet er at opnå nogle pæne, 

lige kanter og lige hjørner. Sæt nåle i hjørnerne samt langs kanten. 

Vær sikker på du ikke laver spidser eller bølger når du udspænder 

siderne. Blid udspædning og formnning er alt hvad der skal til. Gør 

dette med alle firkanterne. Hvis du trækker for meget, vil det 

naturlige stræk i garnet gøre firkanterne for store, bare spænd 

forsigtigt ud og sæt nåle i.  

4. Lad dem ligge til de er helt tørre. Hvis jeg er utålmodig kan jeg finde 

på at stille en blæser foran dem. Normalt efterlader jeg dem 

uforstyrret natten over. 

5. Fjern knappenålene, og se lige hvor fine og lige de er. Det kommer til 

at gøre en verden til forskel, når vi skal sy dem sammen i næste uge! 

Vær sikker på du opbevarer dine firkanter fint og fladt indtil næste uge! 

Det var det! Del 2 er færdig. I næste uge, vil vi begynde at se vores jakke 

danne sig. For mig, er det altid den mest spændende del! Indtil næste gang ….. 

Meget kærlighed & garn, 

Stephanie 

 

Følg på Facebook her! 

 Følg på Instagram her! 

 Følg på Ravelry her! 

 Følg på Pinterest her! 

http://www.facebook.com/crochetverse
http://www.facebook.com/crochetverse
https://www.instagram.com/crochetverse/
https://www.instagram.com/crochetverse/
http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny
http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny
http://pinterest.com/Crochetverse
http://pinterest.com/Crochetverse


 

 

 Følg på YouTube her! 

 Følg på Twitter her! 

 Følg på Etsy her! 

Meget Kærlighed & Tak Gives til Test Teamet: Nichole Kapel, Jamie Cowley, 
Janean Craig, Tammii Crosland, Maggie Diaz, Katherine Popowski, Amber 
Sarita, & Heather Sutton 

Al information og alle billeder i dette opslag har copyright og ejes af 

Crochetverse© 2016. Der må ikke kopieres eller videregives noget herfra, 
hverken elektronisk, mundtligt eller skriftligt, hverken delvist eller som helhed. I 

stedet kan du bruge det DIREKTE LINK til dette opslag. Jeg ville påskønne det 
hvis du deler. Du må selvfølgelig sælge hvad du laver ud fra dette mønster, 

men det må ikke masseproduceres. Jeg vil sætte pris på at du krediterer 
Crochetverse som designer, hvis du sælger dit arbejde. Mange tak fordi du 

respekterer det hårde arbejde, der lægges bag opskrifter, så vi alle kan 
fortsætte med at være kreative :) 

https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu

