
Så trevligt att träffa dig igen! Välkommen till del 2 av the Garden Party Jacket 

CAL 

 

Har du missat "Informations och anskaffnings" blogginlägget till CAL, så hittar 

du det HÄR! 

Har du missat “del 1: Storlek & Rutor/Del 1” hittar du den HÄR 

Återigen vill jag tacka och hedra de otroliga översättarna från CAL - Crochet A 

Long Group för deras arbete och otroliga support. Nedan finns länkar till de 

olika översättningarna. Klicka helt enkelt på den översättning du är intresserad 

av och du skickas direkt vidare till denna veckas bloggpost! 

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

Låt oss börja: 

Det är två steg denna vecka: 

Steg 1: Rutor Del 2 

Steg 2: Blockning 

STEG 1: RUTOR DEL 2 

http://www.crochetverse.com/615-2/
http://crochetverse.com/636-2/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/


Vi kommer att göra färdigt våra rutor denna vecka. Klädesplagget använder (3) 

storlekar på rutor i sin konstruktion: liten (A), medium (B), och stor (C). Det 

behövs totalt (13) rutor för jackan. Förra veckan presterade vi 8 av dem när vi 

gjorde de små (A) rutorna. Denna vecka ska vi göra (4) medium (B) rutor och 

(1) stor (C) ruta.  

Medium och stor ruta är helt enkelt en fortsättning av varv på den lilla rutan vi 

träffade på i del 1 av CAL:en. 

Av den anledningen kommer jag bara att publicera det vanliga skrivna mönstret 

denna vecka. Behöver du en uppfräschning eller vill titta tillbaka på några bilder 

så gå tillbaka till del 1 HÄR. Varven är IDENTISKA och fotona där är exakt så 

som ditt arbete skall vara för medium och för stora rutor när du virkar. 

Denna vecka kommer inte ha massor av vackra foton, men nu ska vi skapa de 

“riktiga” delarna av plagget, så du kommer att hålla det vackra i dina egna 

händer!! 

Kom ihåg storleksformatet, all information är given så som den visas 

nedan: 

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

Se till så att du virkar mönstret genom att använda informationen lokaliserad på 

den position markerad ovan för DIN valda storlek. Du kanske vill gå igenom 

mönstret och ringa in de instruktioner som är specifika för din storlek för att 

minimera risk för fel :) 

STANNA UPP! VÄNTA LITE!! Låt oss prata om STORLEK igen! Nu när du 

är ett proffs på det så MÅSTE JAG INSISTERA att vi överför det till 

MEDIUM och STORA rutor. DET ÄR NÖDVÄNDIGT!  

Detta plagg är skapat som ett matematiskt pussel av bitar som ska 

sammanfogas till en jacka. Därför kan du INTE fixa till storlekarna genom att 

riva upp ett varv eller två till den passar. Du undrar nog varför? När vi syr ihop 

rutorna så MÅSTE varje del matcha maska mot maska för att de ska 

sammanfogas rätt. Så maskantalet måste vara samma som i mönstret.  

http://www.crochetverse.com/636-2/


Genom extra testning har vi upptäckt att när rutorna växer genom att det blir 

fler varv, så blir de lösare av två anledningar. Först så blir vikfastheten lösare 

när du blivit bekant med mönstret. Sedan är mönstret så naturligt att det blir 

lösare när varven blir längre. 

Av den anledningen så MÅSTE DU vara uppmärksam på att den bredd som 

ska uppnås på den ruta som du virkar blir rätt! Varje ruta kommer att ha ett 

diagram som visar vilken bredd du ska uppnå.  Du *KAN* behöva byta storlek 

på virknålen för att få rätt storlek på rutan. Det var en anmärkningsvärt stor 

variation i storlek på virknål som testvirkarna använde: från att använda en F 

hela vägen till att använda en I. Och vi fick alla samma storlek. Virkfasthet 

varierar STORT från en virkare till en annan! 

LÅT OSS BÖRJA MED MEDIUMRUTOR: 

DETTA ÄR ENDAST REKOMMENDATIONER FÖR STORLEK PÅ VIRKNÅL. 

DU KOMMER ATT BEHÖVA JUSTERA STORLEKEN FÖR ATT MÅTTEN  PÅ 

DIN RUTA SKA STÄMMA MED VALD KLÄDSTORLEK.  

*ANVÄND DEN STORLEK PÅ VIRKNÅL SOM GER DIG RÄTT BREDD, OCH 

ANVÄND DEN NEDAN SOM UTGÅNGSPUNKT*   BARA 

REKOMMENDATIONER!!!! För MEDIUMRUTAN: 

XXS/XS: BYT INTE storlek på virknålen utan använd samma storlek som du 

använde i de SMÅ rutorna. 

S/M: Gå ner EN storlek på virknålen jämfört med vad du använde i de SMÅ 

rutorna. 

L/XL-5X: Gå ner TVÅ eller TRE storlekar på virknålen jämfört med vad du 

använde i de SMÅ rutorna  



VAR INTE RÄDD FÖR ATT ANVÄNDA TVÅ STORLEKAR PÅ VIRKNÅL I 

SAMMA RUTA! Markera bara var du bytte så att du kan göra lika på de 

återstående MEDIUMRUTORNA. 

Diagrammet nedan visar bredden för att få en MEDIUM ruta i rätt mått för din 

storlek: 

Plaggets storlek: Medium Ruta Mått i cm 

XXS/XS 17,8 

S/M 21,6 

L/XL 22,9 

2X/3X 25,4 

 

LEDTRÅD: Om du gör en av de större storlekarna: När det står i mönstret att 

du ska avsluta för en viss storlek, så kolla din ruta i diagrammet även om du 

ska fortsätta virka fler varv för att uppnå din storlek. Det är en delkontroll som 

kan spara dig från att riva upp varv, då du kan veta vid ett tidigare varv om din 

ruta är för stor eller för liten i måtten.  

Nu till mönstret för MEDIUM RUTOR: Kontrollera måtten EFTER VARJE 

RUTA! 

Specialmaskor: (I de flesta popcornmaskor ingår en lm som sista 

maska, notera att denna inte ingår i maskantalet,  

Start Pop 3 lm (räknas som stolpe), 4 st i samma utrymme, avlägsna virknålen 

från öglan. Sätt in virknålen framifrån i toppen av 3lm-kedjan, träd öglan på 

virknålen och dra igenom för att avsluta popcornmaskan.  



Popcorn (pop): virka 5 st i den markerade maskan, avlägsna virknålen från 

öglan. Träd virknålen framifrån och bak i den första stolpen, fånga upp öglan 

och dra igenom för att sluta popcornmaskan. 

Instruktioner: (Lämna 20 cm av garnet i början och slutet ) 

*Notering om maskantal: de flesta av maskantalen kommer att ges som 

omgångar av stolpgrupper om 3 på en sida. För att räkna dessa, 

inkludera den första stolpgruppen i hörnet på ena sidan, 

stolpgrupperna emellan och den sista stolpgruppen i nästa hörn på 

samma sida.  

Om du skulle välja färre färger till din ruta så fortsätter du bara med 

smygmaskor fram till platsen där nästa varv skall börja istället för att klippa av 

och starta med nytt garn.  

Om du skulle välja fler färger till din ruta så klipp av där du väljer att byta och 

starta med ny färg med smygmaska på avsedd plats i nästa varv.  

Medium (B) Ruta: (Gör 4) Vänd inte mellan varv.  

Med AF (accentfärg), virka 4 lm, sm i första lm för att bilda ring. 

Varv 1: 1 lm (räknas inte som en maska) 12 hst i ringen, sm i första hst. (12) 

Varv 2: start pop (*se specialmaska ovan för instruktioner) Efter maskan som 

sluter pop virka 1 lm *pop (*se specialmaskor) i nästa maska, 1 lm, upprepa 

från * 10 ggr, sm i lm som sluter första pop. (12 pop, 12 1lm-mellanrum)  

Varv 3: sm fram till nästa lm-mellanrum i hörnet, 3 lm (räknas som st), (2 st, 

1 lm, 3 st, 1 lm) i samma mellanrum, 3 st i nästa 1lm-mellanrum, 1 lm, 3 st i 

nästa 1lm-mellanrum, 1 lm *(3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm) i nästa 1lm-mellanrum, 3 st 

i nästa 1lm-mellanrum, 1 lm, 3 st i nästa 1lm-mellanrum, 1 lm, upprepa från *, 

2 ggr till, sm i toppen av initiala 3lm-kedjan, klipp av.  

Varv 4: starta med HF (huvudfärg) i något av hörn-lm-mellanrummen, 3 lm 

(räknas som st), (2 st, 1 lm, 3 st, 1 lm) i samma mellanrum,, (3 st, 1 lm) i 

varje 1lm-mellanrum tills nästa hörn är nått, *(3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm) i nästa 



hörn-mellanrum, (3 st, 1 lm) i varje 1lm-mellanrum tills nästa hörn är nått, 

upprepa från * tills första hörnet är nått, sm i initiala 3-lmkedjan.  

Varv 5: sm fram över 2 st till 1lm-mellanrum i hörnet, 3 lm (räknas som st), (2 

st, 1 lm, 3 st, 1 lm) i samma mellanrum, (3 st, 1 lm) i varje 1lm-mellanrum 

fram till nästa hörn, *(3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm) i nästa hörn-mellanrum, (3 st, 1 

lm) i varje 1lm-mellanrum fram till nästa hörn, upprepa från * tills första hörnet 

är nått, sm i toppen av initiala 3lm-kedjan 

Varv 6-7: Upprepa varv 5, klipp av för XXS/XS, klipp inte av om du ska göra 

någon annan storlek. (8 grupper med 3 st på vardera sidan, måste mäta 17,8 

cm) 

Varv 8-9: Upprepa varv 5, klipp av för S/M, klipp inte av om du ska göra någon 

annan storlek. (10 grupper med 3 st på vardera sidan, måste mäta 21,6 cm) 

Varv 10-11: Upprepa varv 5, klipp av för L/XL, klipp inte av om du ska göra 

någon annan storlek. (12 grupper med 3 st på vardera sidan, måste mäta 22,9 

cm) 

Varv 12-13: Upprepa varv 5, klipp av för 2X/3X. (14 grupper med 3 st på 

vardera sida, måste mäta 25,4 cm) 

Varv 14-15: Upprepa varv 5, klipp av för 4X/5X. (16 grupper med 3 st på 

vardera sida, måste mäta 27,9 cm) 

**Pausa när du avslutat varje ruta och försäkra dig om att du uppnått 

rätt bredd för din ruta. Det är bättre att bara behöva riva upp en än att 

behöva riva upp alla fyra :) 

När alla 4 är klara och har rätt bredd, gå vidare till den STORA rutan. 

 

STOR RUTA: 



DETTA ÄR ENDAST REKOMMENDATIONER FÖR STORLEK PÅ VIRKNÅL. 

DU KOMMER ATT BEHÖVA JUSTERA STORLEKEN FÖR ATT MÅTTEN  PÅ 

DIN RUTA SKA STÄMMA MED VALD KLÄDSTORLEK.  

*ANVÄND DEN STORLEK PÅ VIRKNÅL SOM GER DIG RÄTT BREDD, OCH 

ANVÄND DEN NEDAN SOM UTGÅNGSPUNKT*   BARA 

REKOMMENDATIONER!!!! För DEN STORA RUTAN: 

XXS/XS: BYT INTE storlek på virknålen utan använd samma storlek som du 

använde i de SMÅ rutorna. 

S/M: Gå ner EN storlek på virknålen jämfört med vad du använde i de SMÅ 

rutorna. 

L/XL-5X: Gå ner TVÅ eller TRE storlekar på virknålen jämfört med vad du 

använde i de SMÅ rutorna  

VAR INTE RÄDD FÖR ATT ANVÄNDA TVÅ STORLEKAR PÅ VIRKNÅL I 

SAMMA RUTA! 

Diagrammet nedan visar den bredd du ska uppnå på den STORA rutan för varje 

storlek EFTER ALLA VARV ÄR KLARA, INKLUSIVE DE TRE KANTVARVEN: 

Plaggets storlek: Stor Ruta Mått i cm: 

XXS/XS 39,4 

S/M 43,2 

L/XL 45,7 

2X/3X 48,3 

4X/5X 50,8 

 



 CHECKPOINTS:  

Diagrammet ovan är för mått EFTER kantvarven. Därför kan du INTE 

använda diagrammet halvvägs genom arbetet för att kolla storleken mot de 

mindre storlekarna när du når deras slutpunkt, som du gjorde för MEDIUM 

rutan.  

ISTÄLLET kommer jag att inkludera "CHECKPOINTS" i instruktionerna för den 

stora rutan. Du behöver inte vara EXAKT på dessa checkpoints. MEN, om du är 

mer än 0,5- 1,2 cm utanför måtten så kan du *behöva* fundera på att byta 

storlek på virknålen i några varv för att vara säker på att den inte blir för stor. 

Du måste göra alla varv till din storlel, men du kan använda dig av dessa 

checkpoints för att förhoppningsvis upptäcka tidigare, snarare än senare, om du 

har fel mått. 

Nu till mönstret för den STORA rutan: (Gör 1) Vänd inte mellan varv.  

Med AF (accentfärg), virka 4 lm, sm i första lm för att bilda ring. 

Varv 2: start pop (*se specialmaska ovan för instruktioner) Efter maskan som 

sluter pop virka 1 lm *pop (*se specialmaskor) i nästa maska, 1 lm, upprepa 

från * 10 ggr, sm i lm som sluter första pop (12 pop, 12 1lm-mellanrum)  

Varv 3: sm fram till nästa lm-mellanrum i hörnet, 3 lm (räknas som st), (2 st, 

1 lm, 3 st, 1 lm) i samma mellanrum, 3 st i nästa 1 lm-mellanrum, 1 lm, 3 st i 

nästa 1 lm-mellanrum, 1 lm *(3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm) i nästa 1 lm-mellanrum, 3 

st i nästa 1 lm-mellanrum, 1 lm, 3 st i nästa 1 lm-mellanrum, 1 lm, upprepa 

från *, 2 ggr till, sm i toppen av initiala 3lm-kedjan, klipp av.  

Varv 4: sm fram över 2 st till 1lm-mellanrum i hörnet 3 lm (räknas som st), (2 

st, 1 lm, 3 st, 1 lm) i samma mellanrum,, (3 st, 1 lm) i varje 1-lm-mellanrum 

tills nästa hörn är nått, *(3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm) i nästa hörn-mellanrum, (3 st, 1 

lm) i varje 1-lm-mellanrum tills nästa hörn är nått, upprepa från * tills första 

hörnet är nått, sm i initiala 3-lmkedjan.  



Varv 5-12: upprepa varv 4, klipp av och fortsätt till KANTVARV för XXS/XS, 

klipp inte av om du ska göra någon annan storlek. (*CHECKPOINT: När varv 7 

är färdigt, ska din bredd vara ungefär 16,5 cm. Om det behövs så gör du 

justeringar och fortsätter sedan med resterande varv på din storlek) 

Varv 13-16: upprepa varv 4, klipp av och fortsätt till KANTVARV för S/M, klipp 

inte av om du ska göra någon annan storlek. (*CHECKPOINT: När varv 15 är 

färdigt, ska din bredd vara ungefär 27,9 cm. Om det behövs så gör du 

justeringar och fortsätter sedan med resterande varv på din storlek)  

Varv 17-20: upprepa varv 4, klipp av och fortsätt till KANTVARV för L/XL, klipp 

inte av om du ska göra någon annan storlek. (*CHECKPOINT: När varv 19 är 

färdigt, ska din bredd vara ungefär 43,2 cm. Om det behövs så gör du 

justeringar och fortsätter sedan med resterande varv på din storlek)  

Varv 21-24: upprepa varv 4, klipp av och fortsätt till KANTVARV för 2X/3X, 

klipp inte av om du ska göra någon annan storlek. (*CHECKPOINT: När varv 

23 är färdigt, ska din bredd vara ungefär 45,7 cm. Om det behövs så gör du 

justeringar och fortsätter sedan med resterande varv på din storlek) 

Varv 25-28: upprepa varv 4, klipp av och fortsätt till KANTVARV för 4X/5X. 

(*CHECKPOINT: När varv 27 är färdigt, ska din bredd vara ungefär 48,3 cm. 

Om det behövs så gör du justeringar och fortsätter sedan med resterande varv 

på din storlek) 

KANTVARV:  

Varv 1: Fäst HF i 1lm-mellanrum i något hörn, 3 lm (räknas som stolpe), (2 st, 

1 lm, 3 st, 1 lm) I samma mellanrum, (3 st, 1 lm) i varje 1lm-mellanrum tills 

nästa hörn är nått, *(3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm) i nästa hörn-mellanrum, (3 st, 1 lm) 

i varje 1lm-mellanrum tills nästa hörn är nått, upprepa från * tills första hörnet 

är nått, sm i initiala 3-lmkedjan.  

Varv 2: sm fram över 2 st till 1lm-mellanrum i hörnet 3 lm (räknas som st), (2 

st, 1 lm, 3 st, 1 lm) i samma mellanrum, (3 st, 1 lm) i varje 1lm-mellanrum tills 

nästa hörn är nått, *(3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm) i nästa hörn-mellanrum, (3 st, 1 lm) 



i varje 1lm-mellanrum tills nästa hörn är nått, upprepa från * tills första hörnet 

är nått, sm i initiala 3-lmkedjan.  

Varv 3: upprepa varv 2, klipp av för alla storlekar. 

# grupper om 3 st på vardera sidan enligt storlek:  

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

Nu; lyft din hand och klappa dig på ryggen, kanske ska du till och med massera 

lite för alla dina rutor är KLARA! Yahooo! Tag ett steg tillbaka och titta på alla 

vackra färger du har där i högen! Helt enkelt underbara, det är jag säker på. 

Jag kan helt enkelt inte vänta tills jag ska få se alla färgkombinationer ni 

kreativa människor har valt!  

Steg 2: Fäst alla ändar & Blocka 

Detta, precis som att kontrollmäta, ses ofta som en fruktad del av virkning. 

Men, låt mig säga dig, det är det inte, det är faktiskt ganska lätt! För mig är 

skillnaden mellan att bra virkat projekt och ett fantastiskt virkat projekt ett 

noggrant avslut.  

Har du någonsin gjort något och sedan när du är klar jämfört det med fotot du 

såg i mönstret och sedan undrat över varför ditt inte ser likadant ut som det på 

bilden? Jag kan slå vad om att det är ett bra avslut och en bra blockning som 

gör skillnaden! Så, låt oss ta tag i det och så kommer du att få det mest 

professionella och felfria plagg du kan tänka dig!  

Först, så ska vi FÄSTA ALLA VÅRA ÄNDAR. Alla har olika metoder för detta och 

det är helt ok men jag ska berätta hur jag gör och varför jag föreslår att du ska 

försöka på detta sätt i alla fall för denna jacka. 

Kommer du ihåg när jag sa att jag var generös när jag beräknade garnmängd? 

Huvudanledningen till det var att jag bad dig lämna minst 20 cm i början och 

slutet av varje ruta. 

VARFÖR frågar du? Detta är ett plagg du ska använda, förmodligen ofta. 

(hoppas jag i alla fall!) Du är en människa som rör dig på magiska sätt. Ditt 

plagg kommer att sträckas ut, skrynklas samman och pressas ihop när du tar 

dig igenom din dag. Om du misslyckas med att fästa dina ändar mycket säkert 



så kommer ditt plagg att slitas ut och inte se fräscht ut så länge som det skulle 

kunna. Du har lagt mycket tid på att virka det så låt oss avsluta det på rätt sätt! 

Med nålen du valt att använda, tag varje ände och verkligen sy fast det INUTI 

maskorna fram och tillbaka samt upp och ned och byt riktning ungefär tre 

gånger. Jag försöker att trä min nål INNE i själva garntråden i det virkade 

plagget för att fästa den ännu bättre. Arbeta ända tills du bara har ett par cm 

kvar av garnet. Nu när din ände bara är ett par cm lång där den kommer ut från 

plagget drar du en smula i den för att dra ihop plagget, klipp av och släta ut. 

VOILA! Den lilla änden kommer att “sugas” tillbaka in i maskorna för att aldrig 

synas igen. Upprepa med alla ändar du har kvar:) 

Nu över till blockning: Den metod jag ska beskriva är säker för de FLESTA 

sorters fiber eftersom den inte inbegriper någon tvätt i maskin, tvål eller värme. 

Självklart så bör du prova på EN ruta först och se så att du får det resultat du 

önskar innan du fortsätter med resten.  

 

Du kommer att behöva: 

 ROSTFRIA knappnålar (eftersom vatten används så måste du se till 

att de inte rostar för annars kan du få rostmärken på ditt plagg när 

ditt plagg torkar! Buhuu!) 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Facebook-20160407-115925.jpg


 Någonting att fästa dina nålar på: antingen skumplattor, vikta 

handdukar, strykbräde med handdukar under överdraget, eller någon 

annan plan yta som du kan blöta ner och fästa dina nålar i. 

 Dina rutor med alla ändar fästa ordentligt! 

1. Samla ihop dina rutor och styr mot vasken. Använd KALLT vatten 

och blöt alla rutor ordentligt. Bli inte orolig, det kommer att bli bra!  

2. Avlägsna överskottet av vatten genom att PRESSA på dina rutor 

ENBART. Vrid INTE ur dem. Om de fortfarande är mycket blöta efter 

att du pressat ut vattnet så placera dem på en handduk och rulla 

samman med rutan invändigt för att bli av med överskottsvattnet. 

3. Nu, med hjälp av knappnålar och ditt underlag, nåla upp varje ruta. 

Du kommer att behöva sträcka dem men INTE dra för mycket. Mået 

är att skapa raka kanter och skarpa hörn. Sätt nålar i hörnen likväl 

som på några ställen längs varje kant. Se till så att du inte skapar 

spetsar eller inbuktningar när du nålar upp sidorna. Försiktigt handlag 

när du formar och nålar upp är allt som behövs. Gör detta med 

samtliga rutor. 

4. LÄMNA dem för att torka fullständigt. Har jag bråttom så riktar jag 

ibland en fläkt mot dem men jag brukar lämna dem ostörda över 

natten. 

5. Avlägsna alla nålar och kolla hur fina och jämna de är. Det kommer 

att göra en enorm skillnad när vi syr ihop dem nästa vecka!  

Se till att du förvarar rutorna prydligt och plant till nästa vecka! 

Det var det! Del 2 är klar. Nästa vecka kommer vi att se hur vårt plagg formas. 

Det är den mest spännande delen för mig! Vi ses nästa gång… 

Mycket kärlek och garn! 

Stephanie 

Följ på Facebook HÄR! 

Följ på Instagram HÄR! 

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


Följ på Ravelry HÄR! 

Följ på Pinterest HÄR! 

Följ på YouTube HÄR! 

Följ på Twitter HÄR! 

Följ på Etsy HÄR! 

Massor av Kärlek och Tack till mitt Team av Testvirkare: Nichole Chapel, 

Jamie Cowley, Janean Craig, Tammii Crosland, Maggie Diaz, Katherine 

Popowski, Amber Sarita, & Heather Sutton 

Information och foton som finns här är copyrightskyddade och ägs av 

Crochetverse©2016. Var vänlig och kopiera och publicera inte något av detta 

vare sig elektroniskt, verbalt eller nedskrivet varken i delar eller i sin helhet. 

Istället, var så vänlig att dela länken till detta inlägg och gör du det så tackar 

jag så mycket för att du delar. Du får såklart sälja det du tillverkar utifrån detta 

mönster under förutsättning att det är du som virkat det och att det inte är 

någon massproduktion för det är inte tillåtet. Om du hänvisar till Crochetverse 

som designer när du säljer så är det mycket uppskattat. Tack så mycket för att 

du uppskattar det hårda arbete som ligger bakom ett mönster så att vi alla kan 

fortsätta att vara kreativa:) 

 

 

http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny
http://pinterest.com/Crochetverse
https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu

