WEEK 7: Addisionele Opsies, Afsluiting, & Blok

WELKOM BY DIE FINALE WEEK!!! Week 7: Addisionele Opsies, Afsluiting, & Blok

Dis nie meer lank nie, dan is jou pragtige nuwe kledingstuk klaar en reg om gedra te word! Laat ons nie
tyd mors nie, laat ons wegspring!!

Ons eerste taak: Die “Flower Tie” Afsluiting
Hierdie klein “ditty” kan gebruik word om die shawl te knoop en op verskeie maniere te dra, dit word
net deur jou verbeelding beperk!
Ons gaan ‘n blom maak soortgelyk aan die ander, met veranderinge vir funksie.
Ons gaan hoofsaaklik die garing DUBBEL DRAAD hou (ons werk steeds met dieselfde hekelpen)

VEEL-LAAG BLOM, DUBBEL DRAAD: (Maak 1)
Gebruik enige oorblywende kleurskakering waarvan jy hou, Ek het balle 7 & 8 saam gebruik.
Maak ‘n magic sirkel:
Rdte 1: 1 ks, 8 kb in sirkel, gls in 1ste kb om toe te maak.
Rdte 2: 1 ks (tel nie as st) hlb in dieselfde st, 1 ks, *hlb in vlg st, 1 ks, herhaal van *, nog 6 keer, gls in
bokant van 1ste hlb gemaak. (8 hlb, 8 1-ks sps)
Rdte 3: gls tot 1ste 1-ks sp, 3 hlb in dieselfde sp, gls in volgende hlb, *3 hlb in vlg 1-ks sp, gls in vlg hlb,
herhaal van *. nog 6 keer. (24 hlb, 8 blomblare)
Rdte 4: 1 ks (tel nie as st) AHhlb rondom hlb direk onder van rondte 2 van AGTER die blomblare van
rondte 3, 3 ks, *AHhlb rondom volgende hlb van rondte 2 van agter, 3 ks, herhaal van * nog 6 keer, gls in
bokant van 1ste AHhlb gemaak. (8 AHhlb, 8 3-ks sps)
Rdte 5: gls tot die 1ste 3-ks spasie, 7 hlb in die dieselfde spasie, gls in vlg AHhlb, *7 hlb in die vlg 3-ks sp,
gls in vlg AHhlb, herhaal van *, nog 6 keer. (40 hlb, 8 blomblare)
Rdte 6: 1 ks, (tel nie as st), AHhlb rondom AHhlb direk onder van rondte 4 werk agter blomblare, 3 ks,
*AHhlb rondom vlg AHhlb van rondte 4, 3 ks, herhaal van *, nog 6 keer, gls in bokant van beg AHhlb. (8
AHhlb, 8 3-ks sps)

WENK: WENK: Wanneer jy die AHlb werk, die kettingsteke kan geneig wees om te rol. Ek gebruik my
vingers en “knyp” die kettingsteke aan die agterkant van die werk om dit te anker om die AHlb makliker
te voltooi.
Rdte 7: gls tot die 1ste 3-ks spasie, 9 hlb in die dieselfde sp, gls in volgende AHhlb, *9 hlb in die vlg 3-ks
sp, gls in vlg AHhlb, herhaal van *, nog 6 keer, gls in 1ste gls gemaak, heg af. (72 hlb, 8 blomblare)
Weef die endte weg en sit die blom eenkant vir ‘n oomblik.
Die BAND: gebruik die dieselfde garing as die blom, gebruik die dubbel draad, maak 75 KETTINGSTEEK
en HEG AF.
Knoop elke einde by die eerste en laaste kettingsteek gemaak en sny die endte omgeveer ½”.
Nou, draai die blom om sodat die verkeerdekant bo is en gebruik jou hekelpen, trek een punt van die
kettingsteek band deur een van die AHhlb naby die middel.
Plaas die band sodat dit gelyk is aan beide kante, en knoop dit vas.
NOU: Jy kan die band ryg deur jou materiaal OP ENIGE MANIER WAT JY VERKIES om vas te maak en te
dra soos jy verkies.
Dit kan werk as ‘n shawl gespe, maar dis ‘n shawl band! Vrek oulik, huh??!
Hier is die afsluiting van voor en agter:

REG, Laat ons vir ‘n minuut oor JOU praat!! Sien jy nouself as ‘n minimalis, ‘n bietjie elegansie, of ryk in
styl en smaak?? Ons gaan die oorblywende garing gebruik om soveel blomme by te sit as wat jy of die
wol ons toelaat sowel as ‘n opsionele rand wat jy kan bywerk. Soos jy kan sien, het ek gekies om myne
onderbeklemtoon, jy kan kies om jou shawl deel te LAAI met blomme! Van die toetsers het bygesit en
sommige het nie!
DIT is waar jy die shawl jou EIE gaan maak!
Jy sal sien dat daar nog garing in skakering oor is …. Hier is wat ek oor het! Gebruik dit om meer blomme
te maak, gebruik DIESELFDE instruksies as wat jy in Week 4 gebruik het, jy kan dit hier vind: INSERT LINK
HERE
***IDEE TYD***
Jy kan hulle almal in een kleurskakering maak of jy kan elke laag ‘n ander skakering maak!
Jy kan sommige met minder laagies maak sodat hulle kleiner is!
Jy kan blaartjies vermeerder met meer hlb sodat hulle meer plooi!
Raak kreatief en wys my wat jy gedoen het!
Positioneer hulle waar ookal jy van hulle gaan hou op die shawl en werk hulle vas soos ons met die
ander gedoen het. Steek hulle eers vas en pas die kledingstuk aan om seker te maak hulle val in plek
soos jy daarvan hou!

VOLGENDE, OPTIONELE SKULP RAND:
Ek het dit nie op my Wolltraum weergawe van hierdie shawl gewerk nie, maar ek het ‘n tweede een
reeds gereed gehad (ek weet, ek weet…Ek het ‘n obsessie!) Op my tweede een, het ek ‘n opsionele rand
bygesit, wanneer dit voltooi is, hardloop dit om die bokant van die shawl. Wanneer dit gedra word as ‘n
“waterval vest”, drapeer dit rondom die nek en af aan beide kante van die opening by die bors!

Dit bestaan slegs uit 2 rye. Vir die rede, kan jy kies watter garing jy oor het!
Eerstens, plaas die kledingstuk soos in die foto hier onder:

Ry 1: Heg die garing met ‘n gls deur die kb oop te druk wat rondom die hekkies op die rand en druk jou
hekelpen van voor na agter, *2 ks, AGTERSTE HEKKIE KORTBEEN (AHkb) rondom die hekkie van die vlg
lb, herhaal van * regoor die bokant, by die laaste spasie, 2-ks en gls rondom die laaste lb soos wanneer
jy die garing heg (druk die kb weg rondom dit) (91 2-ks spasies)
Ry 2: 1 ks, draai, gls in die 1ste 2-ks sp, 1 ks (tel nie as ‘n steek), maak 5 hlb in die dieselfde sp, *hlb in die
vlg sp, 5 hlb in die vlg sp, herhaal van * regdeur, gls in die laaste gls gemaak, heg af.

LAASTE TAAK! EEN FINALE BLOK: Jy het al daardie pragtige tekstuur motiewe vas gewerk, en sodat hulle
op hul mooiste kan vertoon, ek sal ERNSTIG voorstel dat jy een finale blok doen. Net soos jy dit

voorheen gedoen het. Ek belowe dit gaan jou werk na nuwe hoogtes neem van mooi na WOWOWOW
ASEMROWEND!
Laat ek ‘n paar idees bysit oor hoe om jou nuwe kledingstuk te versorg! Ons het tyd saam gespandeer
aan dit, so laat ons seker maak dit lyk goed vir so lank as moontlik!
Hier is wat ek doen met al my gehekelde kledingstukke, hierdie een ingesluit:
1. Ek HANDWAS dit ALTYD in my wasbak in KOUE water met ‘n “MILD” seep. Iets soos Dreft of Woolite is
‘n goeie keuse.
2. Ek DRUK die oortollige water van my kledingstuk, moet NOOIT WRING of DRAAI nie.
3. Jy kan dit plat vassteek om te droog of jy kan dit net plat neerlê om te droog, moet dit NOOIT HANG
om te droog nie. Die gewig van die materiaal sal dit laat uitrek.
4. Ek BÊRE DIT NIE OP ‘N HANGER NIE. Instede, vou ek dit op en bêre dit in ‘n laai of op ‘n rak. Die oop
werk steek en gravitasie van hang sal veroorsaak dat dit te veel rek.
Dit is dit! Ek hoop jy geniet en dra jou kledingstuk in gesondheid en geluk!
Hier is net ‘n PAAR maniere hoe jy die blom afwerking kan gebruik op die kledingstuk ! Probeer een uit,
maak dan een van jou eie op en plaas dit op die blad! Ek kan nie wag om te sien nie!

Hier is ‘n voorbeeld gedoen in net “mercerized fingering weight cotton”, solank jy die materiaal wat
geskep is ooreenstem met die spanning, meeste “fingering weight” garing kan gebruik word!!

***FINALE UITDAAGING TYD!***
Plaas ‘n foto van jou pragtige self in jou pragtige nuwe kledingstuk en plaas dit in die Crochetverse
and CAL – Crochet A Long Facebook groepe!

Baie dankie dat jy saam met my aan hierdie CAL gedeel het, dit is so ‘n plesier om almal se werk te
sien en ek waardeer dit vreeslik baie!

Tot volgende keer! Ek waardeer elke liewe een van julle wat saam gewerk het!
Baie liefde & Garing,
Stephanie

Follow on Facebook Here!
Follow on Instagram Here!
Follow on Ravelry Here!

Follow on Pinterest Here!
Follow on YouTube Here!
Follow on Twitter Here!
Follow on Etsy Here!
Die inligting en fotos in hierdie publikasie is die uitsluitlike kopiereg eiendom
van Crochetverse©2016. Moet asseblief nie enige inligting hierin kopieër en
versprei op enige manier elektronies, verbaal, of geskrewe in dele of in in
geheel nie. Deel eerder slegs die DIREKTE SKAKEL na hierdie publikasie, en as
jy dit deel, sê ek dankie dat jy dit deel. Jy mag natuurlik enige iets wat jy van
die patroon af met jou eie twee hande gemaak het verkoop, geen kontrak
arbeid of massa produksie word toegelaat nie. As jy erkening gee aan
Crochetverse as die ontwerper word dit hoog op prys gestel!

