YLA Crochet Along, fil med förberedelser
Ser du fram emot starten? YLA Crochet Along Four Seasons startar den 4:e januari 2017.
Den här filen ger dig den information du behöver för att förbereda dig för projektet. Läs
igenom denna information noggrant. Om du klarar de grundläggande virkmaskorna så kan
du vara med i YLA CAL.
Inspirationen till YLA Crochet Along kommer från de fyra årstiderna. Varje årstid har sin
speciella charm och sina vackra färger. Vi har planerat färgkombinationerna med tanke på
årstiderna. Vilken årstid är din favorit? Titta gärna på de officiella garnpaketen i vår
webshop.

Material
15 nystan Caron Simply Soft eller Stylecraft Special DK
2 virknålar (se information om byte av virkfasthet för storleksanpassning)
En låda markörer
Stoppnål
Sax

Datum för publicering
För att ge alla nog med tid att arbeta på detta projekt så kommer mönstren att publiceras
varannan vecka. Det kommer att publiceras 8 delar. Vårt mål är att publicera varje
mönsterdel klockan 10.00 (Holländsk tid). Mönstret kan laddas ner från vår blogg och i den
speciella YLA Crochet Along Facebook group.
Mönsterdel 1: onsdag 2017-01-04
Mönsterdel 2: onsdag 2017-01-18
Mönsterdel 3: onsdag 2017-02-01
Mönsterdel 4: onsdag 2017-02-15
Mönsterdel 5: onsdag 2017-03-01
Mönsterdel 6: onsdag 2017-03-15
Mönsterdel 7: onsdag 2017-03-29
Mönsterdel 8: onsdag 2017-04-12

VIKTIGT OM COPYRIGHT: detta mönster skyddas av copyright och ägs av YLA Lifestyle & Wol. Det är inte
tillåtet att göra ändringar i mönstret. Det är förbjudet att sprida (gratis) kopior.

Färgkarta
Orginalfiltarna är virkade i Caron Simply Soft. Vi har använt 15 nystan i 11 olika färger. Det är,
som du kan se på bilderna, en huvudfärg. I årstiderna vinter, vår och sommar har vi använt
4 nystan av huvudfärgen och för höst har vi använt 5 nystan.
Här kan du se innehållet i de olika årstidspaketen med garn.
Caron
Höst
1x Bone

Stylecraft
Höst
1x Stone

Caron Vinter

Stylecraft Vinter

Caron Vår

1x White

1x White

1x Soft Pink

1x Pumpkin

1x Spice

1x Grape

1x Violet

1x Plum Wine

Stylecraft
Vår
1x Candy
Floss
1x Pale Rose

Caron
Sommar
1x White

Stylecraft
Sommar
1x White
1x Citron

1x Sage

1x Superduper
Yellow
1x Limelight

1x Autumn Red

1x Claret

1x Iris

1x Lobelia

1x Sage

1x Harvest Red
1x Pistachio
1x Gold
1x Burgundy

1x Lipstick
1x Meadow
1x Saffron
1x Burgundy

1x Robin’s Egg
1x Pagoda
1x Blue Mint
1x Ocean

1x Sherbet
1x Teal
1x Turquoise
1x Petrol

1x Strawberry
1x Orchid
1x Sunshine
1x Light
Country Blue
1x Blackberry

1x Shrimp
1x Wisteria
1x Saffron
1x Storm
Blue
1x Clematis

1x Cobalt Blue
1x Royal Blue
1x Grape
1x
Watermelon
1x Red

1x Light Country
Peach
1x Chocolate

1x Apricot

1x Purple

1x Emperor

1x Walnut

1x Cool Green

1x Aspen

1x Sparkle
Violet /
Platinum
2x Off White

1x ByClaire
Sparkle Lila

1x Mango

1x Sunshine

1x Sparkle Red

1x ByClaire
Sparkle Red

2x Sparkle Snow

2x ByClaire
Sparkle Silver

2x Cream

2x Sparkle
Fuchsia

4x Soft Green

4x Duck Egg

4x Green

2x ByClaire
Sparkle
Fuchsia
4x Kelly
Green

5x Taupe

5x Mocha

4x Soft Blue

4x Cloud Blue

Vill du hellre göra dina egna färgkombinationer eller använda ett annat garn? Då måste du
själv räkna ut hur mycket garn du behöver. Ett nystan av Caron Simply Soft väger 170 gram
och är 288 meter långt. Ett nystan av Stylecraft Special DK väger 100 gram och är 295 meter
långt.
Vi skulle uppskatta om ni beställde garnet från oss. Vi skulle tycka om att få ge dig råd om
dina färgkombinationer.

Virknålar
Vi har använt en 5 mm virknål för huvuddelen av detta projekt, och en 5,5 mm virknål för
vissa varv (för Stylecraft Special DK en 4 mm och en 4,5 mm virknål). Eftersom alla har sin
egen stil och virkfasthet så kan du behöva använda en större eller mindre virknål. Du kan ta
reda på detta genom att virka en provlapp. En provlapp visar dig om dina maskor och din
virkfasthet stämmer med mönstrets virkfasthet.

Provlapp
VIKTIGT OM COPYRIGHT: detta mönster skyddas av copyright och ägs av YLA Lifestyle & Wol. Det är inte
tillåtet att göra ändringar i mönstret. Det är förbjudet att sprida (gratis) kopior.

1x Grass
Green
1x Turquoise
1x Royal
1x Magenta
1x Fondant
1x Matador

Virka en provlapp för att kontrollera om du har rätt virkfasthet, så att din filt får samma
mått som originalet. Det är inte ett problem att inte göra en provlapp men din filt kan bli
större eller mindre än originalet och du kan riskera att få slut på garn. Var snäll och tänk på
det. 
Virka 13 lm + 2 lm, 1 st i den tredje lm från nålen (räknas som 1 st), 12 st, vänd, 3 lm, 12 st.
Upprepa tills du har 7 varv med st. Din provlapp ska då mäta 10x10 cm. Om din provlapp är
större, använd en mindre virknål. Om din provlapp är mindre, använd en större virknål.
Använder du Stylecraft Special DK? Då ska din provlapp bli mindre och mäta ungefär 9x9 cm.
Om din provlapp inte har rätt storlek så kan du behöva byta storlek på virknål även här.

Färdig storlek
Filtens färdiga storlek om den virkas i Caron Simply Soft blir ungefär 115x165 cm. Filten virkad
i Stylecraft Special DK blir mindre, ungefär 105x145 cm. Den färdiga storleken kan skilja sig
från orginalfiltens, om inte dina maskor stämmer med virkfastheten, som vi har förklarat
ovan.

Markörer till maskor
Vi använder markörer på olika platser för att hjälpa oss att hitta vissa maskor. Se till att du
har en låda markörer tillgängligt.

Osynlig fästning
I mönsterbeskrivningen så startar vi alltid ett varv med ett antal luftmaskor och vi avslutar
varvet med en smygmaska. Då är mönstret också virkbart för nybörjare.
För att få ett fint avslut på varvet, utan att använda synlig fästning, så kan du använda den
osynliga fästningen. Du kan också starta varvet med en stående maska istället för en början
med luftmaskor. Vill du veta hur dessa metoder fungerar? Titta på denna förklaring
Ha det så kul med förberedelserna och så hoppas vi att vi ses den 4:e januari 2017!
Vänliga hälsningar,
Yvonne & Lotte
YLA Lifestyle & Wol
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