Introductie door Helen
Zoals velen van jullie, die mijn ontwerpen kennen, wel weten vind ik het fantastisch dat van over de
hele wereld duizenden mensen, met net zoveel verschillende culturen en levenswijzen contact
maken met elkaar via de gedeelde liefde voor een haaknaald en wat garen.
Het concept van de Cosmic Cal is verbinding en uitbreiding. Of je nu het heelal met de sterren of het
web van het leven in dit ontwerp ziet, dit is jouw reis en naar ik hoop een reis vol liefde en
dankbaarheid.
“Zoals boven, zo beneden, zoals binnenin, zo buitenuit, zoals het universum, zo de ziel...” –- Hermes
Trisma
“Kosmisch bewustzijn, een bewustzijn van het leven en de orde in de kosmos waarover momenteel
slechts weinigen beschikken.
Het is een gevorderde staat van menselijke evolutie die in de toekomst bereikt zal worden door de
gehele mensheid.” Gistus
Het idee ontstond vanuit het spirituele werk dat ik deed met Aartsengel Metatron en met wat
bekend staat als de Metatron kubus, die deel uitmaakt van een heilige geometrie en vaak gebruikt
wordt bij meditatie en verbinding met hogere niveaus van bewustzijn. De Metraton kubus omvat
ook alle mogelijke vormen en wordt geassocieerd met het “flower of life/levensbloem ” symbool,
dat staat voor voortdurende verbinding en groei.

Er is veel informatie hierover op internet te vinden, mocht je er meer over te weten
willen komen.

♥

Deze Crochet A-Long/ Haak-maar-Aan wordt
gesponsord door

Ik ben heel erg blij met Stylecraft Garens te mogen werken voor deze CAL, want Stylecraft
Garens zijn absoluut mijn favoriet! We laten jullie enkele van hun populairste zien in een
werkelijk prachtig kleurengamma om samen met ons mee ‘aan te haken’.
Er is een Official Stylecraft Cosmic Cal Facebook group om er je vorderingen te
delen en voor alle laatste updates en nieuwtjes.

♥

Hoe werkt de CAL [crochet a-

long/haak-maar-aan] ?
De CAL bestaat uit 9 delen, zal 9 weken duren en begint op dinsdag 17 april met het online
komen van deel 1 en eindigt op dinsdag 12 juni met het uitkomen van deel 9.
Elke dinsdagmorgen om 11:00 zal Stylecraft de ‘links’ online zetten om het desbetreffende
patroondeel in het Nederlands met foto’s, oftewel de foto-tutorial, te kunnen downloaden. Ze
zullen ook een link online zetten naar de video-tutorial: een instructiefilm die op mijn
Youtube Channel te zien zal zijn; je kunt je inschrijven om deze allemaal te ontvangen.
Ik zal ook op mijn Facebook pagina en in mijn Facebookgroep Helen’s Hookaholics de link
naar mijn website plaatsen waar ook de vertalingen van het patroon in de hieronder vermelde
talen te vinden zullen zijn.
Een dikke pluim voor alle vertaalteams van de Cal Crochet A-Long groep op Facebook.
♥ Bulgaars – Български
♥ Tjechisch -Čeština
♥ Deens – Dansk
♥ Fins – Suomi
♥ Frans – Français
♥ Duits– Deutsch
♥ Hebreeuws – עברית
♥ Hongaars – Magyar
♥ Italiaans – Italiano
♥ Koreaans – 한국어 .
♥ Noors – Norsk
♥ Spaans – Español
♥ Zweeds -Svenska
♥ Urdu – ودرا
♥We werken allemaal zij aan zij om samen deze schitterende, rechthoekige deken te haken.
Het patroon is gratis en zal altijd beschikbaar blijven op mijn website: het is mijn geschenk
aan jullie.
Zoals met al mijn ontwerpen het geval is, rusten er op de Cosmic Cal auteursrechten, je mag
ze downloaden en uitprinten voor eigen gebruik, of de links naar de CAL delen op social
media met vrienden of wie dan ook, maar het is niet toegestaan het patroon of delen ervan te
kopiëren of te publiceren.
♥ Hou van mij en respecteer mij alsjeblieft, zoals ik van jullie hou en jullie respecteer ♥

♥ Wat heb je ervoor nodig?
Er zijn 4 officiële garenpakkettten voor de verkoop samengesteld of je kunt zelf je kleuren
kiezen.
Degenen die lid zijn van mijn Facebookgroep zullen alles weten over het bestaan van
colour boards/kleurenborden. Hier zijn de kleurenborden die ik gemaakt heb ter
inspiratie van de officiële garenpakketten.

Creation

♥ Stylecraft Classique cotton Dk; dit is het garenpakket dat ik heb gebruikt voor de fototutorials.
Classique is een heerlijk zacht garen van 100% katoen, wat heel fijn haakt met als
resultaat dat je van deze deken jarenlang plezier zult hebben.
Krachtige en indrukwekkende kleuren die onze creatieve ogen openen voor oneindige
mogelijkheden.
Dit pakket is een beperkte uitgave, dus: op is op!
Het Creation pakket bevat 49 x 50g bollen en ik beveel aan een 4mm haaknaald te
gebruiken.
Stylecraft Classique Cotton Dk: ongeveer 4508 meters.
Lapis x 12 – Greek Blue x 7 – Azure x 4 – Lavender x 5 – Wisteria x 3 – Fondant x 6 –
Shell Pink x 4 – Sunflower x 4 – Ivory x 4
De maat van de deken zal ongeveer 137 cm. X 157.5 cm zijn.

Harmony

♥ Stylecraft Special Dk is een superieur, 100% acrylgaren. Het is mijn lievelinsgaren om
mee te werken en is verkrijgbaar in een verbazingwekkend kleurengamma. Het is
superzacht en blijft mooi, ook na veel dragen en wassen, en staat dus garant voor vele
jaren van plezier en comfort.
Natuurlijke en neutrale kleuren die ons doen beseffen dat alles samenvloeit.
Het Harmony garenpakket bevat: 16 x 100g bollen en ik raad een 4mm haaknaald aan.
Stylecraft Special Dk: ongeveer 4720 meters
Walnut x 3 – Parchment x 3 – Mustard x 3 – Lemon x 3 – Pistachio x 4
De maat van de deken zal ongeveer 137 cm x 157.5 cm zijn.

Peace and Tranquillity

♥Stylecraft Life Dk, Batik Dk en Batik Elements Dk combinatie; deze garens bestaan uit
een mix van wol en acryl. Het zijn zachte, lichtgewicht garens in zowel gemêleerde als
effen kleuren.
Elementaire kleuren van oceanen en het vaste land, koele en kalmerende blauwen en
groenen brengen het inzicht dat er voor ons altijd vrede en rust te vinden is.
Dit pakket is een beperkte uitgave, dus: op is op!
Het Peace and Tranquillity garenpakket bevat: 9 x 100g bollen Stylecraft Life Dk, en 12
x 50g bollen Stylecraft Batik en ik adviseer een 4mm haaknaald.
Stylecraft Life and Batik samen: ongeveer 4338 meters
French Blue x 2 – White x 2 – Aqua x 3 – Ivy x 2
Teal x 5 – Krypton x 4 – Coral x 3
De maat van de deken zal ongeveer 137 cm x 157.5 cm zijn.

Love and Light

♥ Stylecraft Special Baby Aran, 100% acryl, 100% zacht en knuffelig! Dit garen is een
feest om mee te werken.
De zachte pastelkleuren, met een vleugje diepte van het Baby Denim laten ons zien dat
er altijd liefde is, dat er altijd licht is en zelfs het licht dat vergezeld gaat door wat
duisternis kunnen we laten schitteren.
Het Love and Light garenpakket bevat: 31 x 100g bollen en ik raad een 5.5mm
haaknaald aan.
Stylecraft Baby Aran: ongeveer 5704 meters
Baby Denim x 7 – Baby Cream x 6 – Baby Lemon x 3 – Baby Pink x 5 – Baby Mint x 4 –
Baby Blue x 6
De maat van de deken zal ongeveer 175 cm x 197 cm zijn.

♥ Je eigen kleurkeuze maken
De garenpakketten geven je een idee van hoeveel garen je nodig hebt afhankelijk van
het type garen en het aantal kleuren dat je wilt gebruiken.
Je zult opmerken dat voor de verschillende DK garens verschillende hoeveelheden
nodig zijn, maar hou als richtlijn de totale hoeveelheid van het pakket aan, dan zul je
ruim genoeg hebben.

♥ Wanneer kan ik mijn garen kopen?
Alle garenpakketten zijn nu te koop in de aan de Cal deelnemende winkels en via het
internet.

Ik kijk ernaar uit om samen met jullie deze fantastische crochet a-long-reis te gaan
maken.
Onthoud dat je me altijd vragen mag stellen via de Official Stylecraft Cosmic Cal
Facebook group, of de Helen’s Hookaholics Facebook group, of in een email via mijn
contactpagina op mijn website.

