
Välkommen! Det är vår i luften! Det är inget som är bättre än när Jorden börjar 

komma tillbaka till livet efter en lång vintersömn. Små skira löv, blommor och 

dagar fyllda med solsken framför oss!  

Och för att fira det, så är jag så glad att få annonsera : 

 

*Startar onsdag den 20e April 2016 – Detaljer kommer här nedan* 

Som du sett på  Stylecraft Clevercrafters och The Official CCC Social Group på 

Facebook 

*Var snäll och lägg märke till att hela CALen kommer att finnas på Crochetverse 

Facebook Page och att delarna kommer att postas på Crochetverse Blog som 

beskrivs nedan. De underbara människor som nämns ovan har varit snälla och 

hjälpt mig att sprida ordet om denna CAL. 

Du kommer utan tvekan att vara den sötaste blomman i buketten när du bär 

den här skönheten! <3 

Om du aldrig gjort ett klädesplagg förut så är detta ett bra mönster att starta 

med! 

Dessutom är det skrivet för ett brett spektrum av storlekar, från XXS till 5X, och 

den feminina formen kommer att förbättra alla kvinnors figurer! 

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


 

DET OFFICIELLA TIDSSCHEMAT: 

Denna CAL är gratis och börjar onsdag den 20e April. Den sträcker sig över fyra 

veckor. Här är tidsschemat: 

Vecka 1 – 20 April: Kontroll av storlek & Rutor/Del 1 

Vecka 2 – 27 April: Rutor/Del 2 & Blockning 

Vecka 3 – 4 Maj: Hopsättning av Övre delar & Ärmar 

Vecka 4 – 11 Maj: Volangkant, Kant, och Avslut 

Alla datum ovan kommer att bli klickbara länkar på den Onsdag som 

anges och länken kommer då att föra dig till den delens postade 

mönster! Du kan sätta bokmärke på denna post och komma tillbaka till 



den som en "Innehållsförteckning" för att få tillgång till de olika 

delarna när de ges ut. 

CALen och posterna kommer att vara gratis och tillgängliga även efter det att 

CALen har avslutats, för att du ska kunna hoppa in när du vill, eller komma 

tillbaka vid ett senare tillfälle om det behövs. 

Detta betyder att du har två veckor på dig att beställa och få garnet. Om du 

väljer att handla online, så ger det dig nog med tid för leveransen! AHHHH, 

EFTERLÄNGTAD POST!!! :) 

Mönstret är klassat som MEDELSVÅRT, men jag anser att med lite tålamod och 

vägledning så kan en nybörjare med några projekt bakom sig klara att göra 

detta! 

Mönstret som helhet kommer inte att visas på video, men det kommer att 

finnas några videos som visar specialmaskor och andra kritiska delar av 

mönstret. Varje storlek skrivs rad för rad och inget lämnas öppet för gissning 

eller uppskattning :) 

Låt oss börja med att samla ihop det vi behöver! 

FÖRSTA PUNKTEN: Låt oss bestämma vilken storlek du ska välja att göra.  

”STANNA UPP OCH LÄS DETTA NOGA” Denna del har med hjälp av mina 

testvirkare gjorts mer tydlig för att du på ett lättare sätt ska kunna 

bestämma din önskade storlek och passform. VAR SNÄLL och läs detta 

noga! 

 

Jag har försökt att se till att detta klädesplagg ska passa för de flesta 

kroppstyper. Den naturliga (och FANTASTISKA) variationen av olika kroppstyper 

kommer självklart att påverka den färdiga passformen. Saker som längd, längd 

på torson, mm kommer att spela in. Men, jag känner att detta kommer att 

passa nästan alla! 

 

Garden Party Jacket finns i storlekarna XXS/XS, S/M, L/XL, 2X/3X, 

4X/5X. 



Mät din (eller mottagarens) NATURLIGA midjemått (den smalaste delen runt 

om, stående, helst direkt på huden, inga knöliga kläder) och skriv ner måttet. 

Sedan fortsätter du nedan: 

Hur man tyder tabellen nedan: 

FÖRSTA KOLUMNEN: Visar storlek, Notera en GENERÖS storlek då varje 

storlek innefattar två storlekar. VÄLJ INTE bara din ”affärsstorlek”. :) 

 

ANDRA KOLUMNEN: Visar det RIKTIGA naturliga midjemåttet på din kropp 

eller på mottagarens. Måtten är i centimeter. 

 

TREDJE KOLUMNEN: Visar på KLÄDESPLAGGETS FÄRDIGA midjemått i 

centimeter, mätt rakt över bandet bestående av de minsta rutorna, runt mitten, 

vid punkten där det kommer att knytas en rosett. 

 

FJÄRDE KOLUMNEN: Visar den potentiella VIDDEN, eller den EXTRA vidden på 

klädesplagget i förhållande till det aktuella midjemåttet. Notera att en smalare 

midja i storleksspannet kommer att få MER vidd och en lösare passform. En 

bredare midja i storleksspannet kommer att ha MINDRE vidd och en mer tight 

passform.  

 

OCH NU MÅSTE DU BESTÄMMA!: Virkat, och speciellt denna typ av mönster, 

skapar ett GANSKA stretchigt material. Om du är mitt mellan storlekar och 

funderar på vilken storlek du ska välja: 

 

1. Föredrar du dina klädesplagg MER åtsittande, som det visas på modellen? 

Då rekommenderar jag STARKT att du väljer den mindre storleken. 

2. Föredrar du ett rymligt och LÖST sittande klädesplagg? Då kan du stanna 

på den storlek som passar ditt midjemått.  

 

Jag visar ett exempel, utifrån mig själv:   



Min normala storlek i klädaffären är small. Min naturliga midja mäter 74 cm. Då 

hamnar jag mellan två storlekar, XXS/XS och S/M. 

 

Jag föredrar att Garden Party Jacket ska vara tight i passformen. Därför har jag 

gått NER en storlek och valt att göra XXS/XS åt mig själv, och detta ger mig en 

NEGATIV VIDD på 2,5 cm. Då blir plagget tight i passformen och sträcks ut när 

jag har det på mig. Om jag hade velat ha en lös passform, skulle jag ha gått 

UPP en storlek och det skulle ha gett mig en extra vidd av 18 cm av material. 

Detta beror på att 92,5 cm / (midjemåttet på storlek S/M) är 18 cm mer än 

midjemåttet på 74 cm.   

 

Storlek: 

(OBS: Är 

generösa) 

Ditt midjemått i cm 
Färdiga plaggets 

midjemått i cm 

Extra vidd i jämförelse, i 

cm 

XXS/XS 61,5-72 72 +10,5 to 0 

S/M 77-90 92,5 +15,5 to +2,5 

L/XL 92,5-105 115,5 +23 to +10,5 

2X/3X 113-125,5 133,5 +20,5 to + 7,5 

4X/5X 133,5-146 156,5 + 23 to +10,5 

 

 

Nu när du har valt din storlek, så börjar vi samla material: 

Garnet som visas tillverkas av Stylecraft, och det är den perfekta 

kombinationen av mjuk, men ändå hållbart. Det är något som jag kräver till 

klädesplagg. Jag lägger helt enkelt inte ner en massa tid på ett plagg som inte 

ser fräscht ut under en längre tid. Men detta garn håller måttet! Jag köpte mitt 

online via www.deramores.com. Detta företag ligger faktiskt i UK men frakten 

till USA är ganska låg och snabb. Jag har aldrig blivit missnöjd med deras 

kundservice efter många order (mer än jag är villig att erkänna! LOL) jag har 

http://www.deramores.com/


inget samarbete med Stylecraft (fast de har varit så snälla och delat denna CAL 

åt mig!) eller Deramores. Jag är helt enkelt en glad kund som vet att du 

kommer att vara en du också! 

Nedan finns de kvantiteter som behövs för varje storlek: 

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

- 434 (521, 621, 749, 891 m) DK weight garn av accentfärgen (AC/Accent 

Color) 

 [På bilden: 2 (2,3,3,3) Stylecraft Merry Go Round i Starburst) som kan 

hittas här: 

Find Stylecraft Merry Go Round from Deramores here! 

- 594 (713, 845, 1029, 1234 m)DK weight garn av huvudfärgen (MC, Main 

Color) 

 [På bilden: 2 (3,3,4,5) Stylecraft Special DK i Silver) 

Find Stylecraft Special DK from Deramores here! 

*OBSERVERA: Rekommendationerna för garnmängd ar uppskattade efter vad 

som behövs, plus ungefär 15% extra för ändar, övning och små olikheter i 

virkfasthet. 

- Stoppnål, sax, rostfria knappnålar (används vid blockning av rutor) 

- (som stängning): 2 m av matchande band som är cirka 4 cm brett 

- matchande sytråd till bandet, synål 

Utbyte av garn: 

Vill du har idéer hur du kan ersätta/byta ut garn i den kommande Garden Party 

Jacket CAL? Här kommer några idéer: 

1. Besök yarnsub.com Denna sida ger dig möjligheten att leta efter alternativa 

garn för att se vad som tilltalar dig.  

2. Gå till din favoritgarnaffär online och använd deras filteralternativ på deras 

http://www.deramores.com/stylecraft-wondersoft-merry-go-round-dk
http://www.deramores.com/stylecraft-special-dk
http://l.facebook.com/?u=http%3A%2F%2Fyarnsub.com%2F&e=ATM6bRP_zjjt_HnhyqohLHZLfuQcK20ZjZPvmnyXeBUs0RdSgknk4aH-lQDcTw


sökmotor, och begränsa till DK weight resultat. (de flesta har den möjligheten) 

3. Gå till din favoritaffär och börja med att läsa på etiketterna, och då ska du 

leta efter garn som är märkt med DK, 8Ply, eller storlek 3. 

 

 

Jag är säker på att du frågar dig själv, "Varför ingen rekommendation 

av storlek på virknål, Crochetverse-damen?!" 

Det finns en viss metod i denna galenskap, och jag kommer därför, med 

mening, inte att ge dig någon storlek på virknål som du ska använda. Jag vågar 

satsa på att om du inte gjort ett klädesplagg tidigare, så har du inte gjort så 

mycket kontroller av virkfastheten.  

Det går bra för en scarf eller en filt, men vi MÅSTE kolla för att få ett 

klädesplagg som går att använda. Var inte rädd, det är en enkel 3 varvs 

provbit. Den är inte alltför hemsk och jag kommer att vägleda dig genom hela 

processen. Om du aldrig gjort det så är det på tiden att du lär dig. 

Det kan till och med vara variationer i tjocklek på garner som är markerade 

med DK. Och därtill så har vi alla olika virkfasthet, några lösare och några 

tightare. Virkfasthet är nödvändigt att mäta för detta! 

Nu när jag sagt detta, så har jag använt en storlek I (5.5mm) virknål för mitt 

klädesplagg. Du kommer att behöva använda denna storlek och troligtvis en 

eller två storlekar mindre och större, beroende på din naturliga virkfasthet så 

du kan anpassa till det som behövs när vi har testat vår virkfasthet. 

Spring nu iväg och samla ihop det vi behöver, vilket för mig är halva nöjet! 

Sätt ett bokmärke på denna sida och gilla Crochetverse Facebook Page Here så 

du håller dig uppdaterad med CALens datum och utgivningar! Jag skulle bli fylld 

av glädje om du delade ditt arbete på Facebook, Jag hoppas verkligen att ni var 

och en gillar denna räd in i virkade klädesplagg! 

Om ni, när ni förbereder, ser att jag har missat någon relevant information eller 

om du har frågor, så skicka mig ett meddelande här på bloggen, på 

Crochetverse Facebook Page, eller via email på info@crochetverse.com. 

Jag ser VERKLIGEN fram emot att få se er alla komma tillbaka hit den 20e April 

så vi kan börja skapa er egna Garden Party Jacket! 

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


Dela inte någon del av informationen på denna sida genom att kopiera och 

klistra. Var snäll och dela direkta länkar till sidan, och tack för att du gör det! All 

information och alla mönster till Garden Party Jacket ägs av Stephanie 

Pokorny/Crochetverse. 

Mycket Garn & Kärlek, 

Stephanie :) 

 

 

 

 

 


