Katten Gustav golfar-filt i C2C/The Golfing Garfield blanket
in C2C
Filten mäter ca 120x95 cm (100x80 rutor). Efter 8 rutor var mitt arbete 10cm stort längs sidorna.
Measurement: 120x95 cm which is apx. 47x37 inch (100x80 squares) After crocheting 8 rows my
work measured 10 cm along the sides.
Virknål: 3 mm
Garn: Drops Baby Merino
Färger: stark grön 31: 200 g, ljus himmelsblå 24: 250 g, orange 36: 100 g, ljus gul 03: 50 g, ljus beige
23: 50 g, ljus grå 21: 50 g, brun 18: 100 g, lila orkidéé: 39: 100 g, marinblå 13: 50 g, mörk grå 20: 50 g,
vit 01: 50 g, svart 21: 100 g, puder 44: 50 g
Crochet hook: 3 mm
Yarn: Drops Baby Merino
Colors: green 31: 200 g, heaven blue 24: 250 g, orange 36: 100 g, bright yellow 03: 50 g, bright beige
23: 50 g, bright grey 21: 50 g, brown 18: 100 g, purple orchid 39: 100 g, navy blue 13: 50 g, dark grey
20: 50 g, white 01: 50 g, black 21: 100 g, powder 44: 50 g
Du kommer få mycket garn över men ju fler nystan, desto mindre trådar slipper du klippa.
Personligen gjorde jag många mindre nystan av de färger det skulle bli många färgbyten i.
Då jag hatar att fästa trådar så jag lät trådarna sitta kvar vid färgbyten och jag tror att det var som
mest runt 20 trådar igång samtidigt så var beredd på många knutar och mycket trassel.
You’re going to get a lot of leftover yarn, the more skeins the less threads you will need to cut. I
made a lot of small balls of yarn when needed.
För att lära dig virka i C2C rekommenderar jag att söka på detta på YouTube, det finns många bra
instruktionsvideos där. Tveka inte att fråga mig ifall det är något du undrar över.
If you don’t know how to work in C2C, I recommend that you check it out on YouTube. There is a lot
of great videos to learn from. Don’t hesitate to ask me if you have any questions.

Lycka till/Good luck!
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