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Välkommen till del 6 av Giraffen Otis CAL! I denna
del kommer vi att fokusera på huvudet.
Giraffhuvud .......................................................... 2

Du har möjligheten att fästa fläckarna och ansiktets
detaljer samtidigt som du virkar huvudet ELLER så
kan du sy fast dem senare – DET ÄR DITT VAL!

Skriftliga instruktioner......................................... 2
Traditionell metod .......................................... 2

Bildhandledning finns för denna del (på bloggen)
som täcker horn, öron, ögon och nosens
fastsättning. ELLER använd den fullständiga
videohandledningen som finns för huvudet!

Fäst-längs-med-vägen metod ........................ 3
Se videohandledning här .....................................

*Notera, videohandledningen följer fäst-längs-med-vägen
metoden. Följer du den traditionella metoden byt då ut
“fast maskan” med en vanlig fm eller fm2tills (beroende av
vilken maska den virkas i).

Du har tillgång till obegränsad mönstersupport! Om du har någon fråga, eller behöver
hjälp med mönstret,
via min
websidas formulär. Jag hjälper dig gärna, och
svarar så fort jag kan!

Veckans blogpost för denna del:
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumiotis-giraffe-cal-part-6

Gör ett i HC.
Virka giraffens huvud i varv på varv från toppen och nedåt. Vänd inte vid
varvbyten. *Sidan vänd mot dig = AS.
Följ önskad metod TRADITIONELL eller FÄST-LÄNGS-MED-VÄGEN.

Använd dig av tipsrutorna för att markera maskor på huvudet, det
underlättar för senare sömnad!
Varv 1: 6 fm runt en magisk ring (6 m).
Varv 2: 2 fm i varje m varvet ut (12 m). *Se första tipsrutan innan du börjar på varv 3.
Varv 3: [1 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger (18 m).
Varv 4: [2 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger (24 m).
Varv 5: [3 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger (30 m).
Varv 6: [4 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger (36 m).

Innehållsförteckning

Varv 3-6 – TIPS: Sy fast HORNEN på huvudet senare!





Varv 3: #8-9 (höger) + #17-18 (vänster).
Varv 4: #9 & 13 (höger) + #21 & 1 (vänster).
Varv 5: #10 & 16 (höger) + #25 & 1 (vänster).
Varv 6: #13-18 (höger) + #31-35 & 1 (vänster).
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Varv 7: [3 fm i följande 2 m, 16 fm] 2 gånger (44 m).
*Se den andra respektive tredje tipsrutan innan du
börjar med varv 8 & 9.

Varv 8-9– TIPS: Sy fast ÖRON på huvudet senare!
 Varv 8: #18-20 (höger) + #43-44 (vänster).
 Varv 9: #1 (vänster).

Varv 8-9: 44 fm – 2 varv (44 m).
Varv 10: [2 fm i följande 2 m, 20 fm] 2 gånger (48 m).
*Se fjärde tipsrutan innan du börjar med varv 13.

Varv 11-18: 48 fm – 8 varv (48 m). *Ska du använda säkerhetsögon? Markera m #8 & #16 på varv 11, så du vet
var de ska sitta senare.

Sätt fast säkerhetsögon NU i maskor #8 & #16 av varv 11 om du ska använda sådana.
Varv 19: [6 fm, 2fmtills i BMB] 6 gånger (42 m).

Varv 9-13 – TIPS: Sy fast ÖGON på huvudet senare!

Varv 20: [5 fm, 2fmtills i BMB] 6 gånger (36 m).






Varv 21: [4 fm, 2fmtills i BMB] 6 gånger (30 m).
Varv 22: [3 fm, 2fmtills i BMB] 6 gånger (24 m).
Varv 23: [2 fm, 2fmtills i BMB] 6 gånger, slut med sm
i varvets första m, fäst och ta av garnet (18 m).

Varv 9: #6-8 (vänster) + #12-14 (höger).
Varv 10: #7 & 11 (vänster) + #13 & 17 (höger).
Varv 11-12: #6 & 11 (vänster) + #13 & 18 (höger).
Varv 13: #8-10 (vänster) + #14-16 (höger).

Fyll huvudet helt.
Använd garnänden på kroppen och sy fast
giraffens huvud med löpstygn på kroppen. Sy
två löpstygn i varje maska för att det säkert ska
hålla. Var noggrann med att det sista stygnet i
kroppen hamnar i sista m på huvudet. (maskor
#9-13 = kropp-framsida; maskor #18-4 = kroppbaksida; maskor #5-9 = huvud-framsida; maskor
#14-18 = huvud-baksida).

Vid varannan, var tredje maska, dra åt hårt.
Innan du syr ihop öppningen helt, fyll på
giraffens hals lite mer. Sy ihop öppningen helt.
Fäst och ta av garnet.

Varv 13-23 – TIPS: Sy fast nosen på huvudet senare!











Varv 13: #9-16 (tills med de översta 8 nosmaskorna).
Varv 14: #7-8 (vänster) + #17-18 (höger).
Varv 15-16: #7 (vänster) + #18 (höger).
Varv 17: #7 (vänster) + #18-19 (höger).
Varv 18: #7 (vänster) + #19 (höger).
Varv 19: #8 (vänster) + #18 (höger).
Varv 20: #7 (vänster) + #16 (höger).
Varv 21: #6 (vänster) + #13 (höger).
Varv 22: #5 (vänster) + #12 (höger).
Varv 23: #4-8 (tills med de nedersta 7 nosmaskorna).

Nästa steg är, genom att använda löpstygn med
respektive garnände på varje del, att sy fast
nosen, öron (vik öronen på mitten först, sy sedan den platta sidan på plats), horn (den utskjutande sidan ska peka framåt)
och ögon på huvudet. Använd tipsrutorna för att få hjälp med placering.
Slutligen, sy fast alla fläckar där du vill ha dem på giraffen på samma sätt.
Trä garnänden av en aktuell fläck på nålen. Sy med löpstygn fast fläcken där du vill ha den. Fäst och peta in
garnänden i kroppen för att gömma den. Upprepa med alla fläckar.

Ha hornen, öronen, ögonen, nosen och tre små + fyra stora fläckar redo.
*Virka ENDAST i huvudets maskor om inte annat anges.
Innehållsförteckning
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Kom ihåg, när du fäster huvudets delar så går virknålen först genom huvudets maskor.
Och, leta upp de VIKTIGA tipsrutorna innan du börjar ett varv med att fästa någon av delarna, för att lättare
kunna fästa dem på rätt plats!
Varv 1: 6 fm runt en magisk ring (6 m).
Varv 2: 2 fm i varje m varvet ut (12 m).

Varv 3-6 – TIPS inför att virka fast HORNEN:
Hornen fästs under 4 varv. På varv 3, håll hornen upp och ner mot BAKSIDAN av arbetet, så att RS
trycks mot varandra. När hornen fästs, peta in hornens garnände i huvudet. Vid varje hopfogande
maska, virka genom 2 lager av maskor samtidigt, där virknålen går genom huvudets maska först (AS
mot RS – lager 1), OCH sedan genom hornets maska (se notering nedan – lager 2). När båda
maskorna är på virknålen, gör klart fm, och på så sätt fäst hornet på huvudet.
Notera: Vid hopfogandet, förs virknålen in genom hornens maskor från RS till AS under de första två
varven. Efter det, byt mot att föra in virknålen från AS till RS under de sista hopfogande varven.
Dessutom, eftersom varv 3-6 är ökande varv, så är det några av huvudets maskor som ökas efterhand
som hornen fästs.
Varv 3: [1 fm, 2 fm i nästa m] 2 gånger, 1 fm. Börja fästa höger horn → håll hornet så att den utskjutande delen
pekar mot maskmarkören och mot din högra sida – 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med den 2:a från sista

hornm; 1 fm virka ihop samma huvudm tills med nästa (3:e från slutet) hornm – första högra hornets m
hopfogad. [1 fm, 2 fm i nästa m] 2 gånger, 1 fm. Börja fästa vänster horn → håll hornet så att den utskjutande
delen pekar mot maskmarkören och mot din vänstra sida – 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med den 8:e från
sista hornm; 1 fm virka ihop samma huvudm tills med nästa (9:e från slutet) hornm – första vänstra hornm
hopfogad (18 m).
Varv 4: [1 fm virka ihop nästa huvudm tills med närmaste lediga hornm, 1 fm, 2 fm i nästa m, 2 fm, 2 fm i

nästa m, 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med närmaste lediga hornm, 1 fm, 2 fm i nästa m] 2 gånger
(24 m).
Varv 5: 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med närmaste lediga hornm, 2 fm, 2 fm i nästa m, 4 fm, 1 fm virka

ihop samma huvudm tills med den närmaste lediga hornm – vilket ger en ökning, 3 fm, 2 fm i nästa m, 1
fm virka ihop nästa huvudm tills med närmaste lediga hornm, 2 fm, 2 fm i nästa m, 1 fm, 3 fm fäst en stor
fläck, 1 fm virka ihop samma huvudm tills med närmaste lediga hornm – vilket ger en ökning, 3 fm, 2 fm i
nästa m (30 m).
Varv 6: 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med nästa lediga hornm, 3 fm, 2 fm i nästa m, 4 fm, 2 fm i nästa m,

virka fm i nästa 5 huvudm tills med nästa 5 hornm, 1 fm virka ihop samma huvudm tills med den sista
hornm – vilket ger en ökning – höger horn är fäst. 4 fm, 2 fm i nästa m, 1 fm fäst i fläck, 3 fm, 1 fm fäst i fläck,
1 fm i samma huvudm– vilket ger en ökning, virka ihop med fm nästa 5 huvudm tills med de sista 5 hornm
– vänster horn fäst. 1 fm i samma huvudm – vilket ger en ökning (36 m).
Varv 7: 3 fm i varje följande 2 m, 16 fm, 1 fm fäst en liten fläck, 1 fm fäst nästa liten fläcks m i SAMMA huvudm

– vilket ger en ökning, 1 fm i samma huvudm en tredje gång – vilket ger en andra ökning i samma huvudm,
3 fm i nästa m, 4 fm, 1 fm fäst i fläck, 3 fm, 1 fm fäst i fläck, 7 fm (44 m).
Innehållsförteckning
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Varv 8-9 – TIPS inför att virka fast ÖRONEN:
Öronen fästs via 3 maskor var. Vik varje öra på mitten så att RS trycks mot varandra. De sista 3 varven
i båda lagren fästs på huvudet. Håll örat upp och ner, med den platta sidan mot BAKSIDAN av arbetet,
så dess AS trycks mot RS av huvudet. Peta in örats garnände i huvudet.
För varje hopfogande maska, arbeta genom 3 lager av maskor samtidigt, där virknålen går genom
huvudets maska först (AS mot RS – lager 1), OCH sedan genom två lager av örats maskor (AS mot RS –
lager 2 & RS mot AS – lager 3). När alla 3 maskorna är på virknålen, gör klart fm, och på så sätt fäst örat
på huvudet.
 Med högra/första örat, börja virka ihop maskorna från sista varvet på örat. Arbeta bakåt längs med
den platta sidan, fäst nästa två lager av kanten av tidigare två varv.
 Med vänstra/andra örat, börja virka ihop maskorna från den motsatta sidan på örats andra varv.
Arbeta framåt längs med den platta sidan, fäst nästa två lager av kanten som följer.
Varv 8: 17 fm. Börja fästa höger öra → håll örat så att öppningen av den hopvikta delen riktas mot markören och mot
din högra sida – 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med första OCH sista m på örats sista varv; virka ihop

fm nästa 2 huvudm tills med nästa 2 lager av örats respektive sidm från varv 3 & 2, – höger öra är fäst. 1
fm, 1 fm fäst i fläck, 2 fm, 1 fm fäst i fläck, 7 fm, 1 fm fäst i fläck, 3 fm, 1 fm fäst i fläck, 5 fm. Börja fästa
vänster öra → håll örat så att öppningen av den hopvikta delen riktas mot maskmarkören och mot din vänstra sida –
1 fm virka ihop nästa huvudm tills med de lager av örats sidm från varv 2 på örat; 1 fm virka ihop nästa
huvudm tills med de lager av örats sidm från varv 3 på örat (44 m). *Notera: Sista vänsterörats m virkas ihop i
varv 9.

Rnd 9-13 – TIP for Working the CROCHET EYE Attachment (Skip this tip if using Safety Eyes):
Eyes are attached over the course of 5 rnds. For rnd 9 attachment, hold the eye upside-down to the
BACK of work, so the RS are pressed together. Then, lift the eyes upright for the remaining attachment
rounds. When only one more round of attachment remains, slightly stuff the eyes with their tails.
For each joining stitch, work through 2 layers of stitches at a time, where the hook goes through the
head stitch first (WS to RS – layer 1), AND then through the eye stitch (see note below – layer 2).
Once both stitches are on the hook, complete the sc, hereby joining the eye to the head.
Note: For the join, hook is inserted into the eye stitches from the RS to WS for the first round of
attachment. After which, switch to inserting the hook from the WS to RS for the last attachment rounds.
ONE MORE THING: The eyes are not a perfect circle, so I do suggest where to start attaching them.
However, you can play with your eye positioning and customize which side of the eyes will be the top.
Mark the top 3 stitches of each eye and attach those stitches first in rnd 9. Left eye is attached first.
Varv 9: 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med den första OCH sista m av sista öronvarvet – vänster öra är
fäst. 4 fm. Börja fästa vänster öga → fm i nästa 3 huvudm samtidigt som de virkas tills med den 4:e, 5:e &

6:e ögonm (görs i denna ordning om du inte valt att sätta ögat på annat sätt) – första vänsterögats m klara. 3 fm.
Börja fästa höger öga → fm i nästa 3 huvudm samtidigt som de virkas tills med den 7:e, 8:e & 9:e ögonm
(görs i denna ordning om du inte valt att sätta ögat på annat sätt) – första högerögats m klara. 7 fm, 1 fm fäst i
fläck, 2 fm, 1 fm fäst i fläck, 8 fm, 3 fm fäst rest stor fläcks m, 5 fm, 2 fm fäst en liten fläck, 1 fm (44 m). *Se
notering om säkerhetsögon på nästa sida.

Innehållsförteckning
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Använder du säkerhetsögon?
Följ samma maskantal under varv 9-13. Hoppa bara över de instruktioner om hur man virkar fast
ögonen. Virka istället en fm istället för varje hopfogande m, OCH sätt markörer på m #8 & #16 i varv 11.
Varv 10: 2 fm i varje följande 2 m, 2 fm, *1 fm virka ihop nästa huvudm tills med närmaste lediga ögonm, 3

fm, 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med närmaste lediga ögonm,** 1 fm, rep från * till **, 7 fm, 1 fm fäst
i fläck, 1 fm virka ihop SAMMA huvudm med nästa fläckm – vilket ger en ökning, 2 fm i nästa m, 16 fm, 1 fm
fäst i fläck, 2 fm, 1 fm fäst i fläck (48 m).
Varv 11: 5 fm, * 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med närmaste lediga ögonm, 4 fm, 1 fm virka ihop nästa

huvudm tills med närmaste lediga ögonm,** 1 fm, rep från * till **, 26 fm, 1 fm fäst i fläck, 2 fm, 1 fm fäst i
fläck (48 m). *Använder du säkerhetsögon? Sätt markörer på m #8 & #16 nu, så du vet senare var de ska fästas.
Varv 12: 5 fm, * 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med närmaste lediga ögonm, 4 fm, 1 fm virka ihop nästa

huvudm tills med närmaste lediga ögonm,** 1 fm, rep från * till **, 14 fm, 3 fm fäst en stor fläck, 10 fm, 2
fm fäst rest liten fläcks m, 1 fm (48 m).
Stanna lite här och stoppa in respektive ögas garnände som fyllning…
Varv 13-23 – TIPS inför att fästa NOSEN:
Nosen virkas fast över de sista 11 varven. I varv 13, håll nosen upp och ner mot BAKSIDAN av
arbetet, så att RS trycks mot varandra. Nosens maskor #29 till #22 är de första 8 maskorna som
virkas fast på huvudet på varv 13, när de sista ögonmaskornas varv virkas klart. När varv 13 är klart,
lyft nosen uppåt de sista varven virkas.
Vid varje hopfogande m, virka genom 2 lager maskor samtidigt (3 lager i varv 13), där du för virknålen
genom huvudets m först (AS mot RS – lager 1), sedan genom ögats m (AS mot RS – lager 2 där det
behövs endast på varv 13), OCH sedan genom nosens m (se notering nedan – lager 2 eller lager 3 i varv
13). När båda eller alla 3 m är på virknålen, gör klart fm, och på så sätt fäst nosen på huvudet.
Notera: Virknålen förs genom nosm från RS till AS i de första 5 varven av hopfogning. Efter det
växlar du till att föra in virknålen först genom AS till RS under de sista varven
Varv 19-23 är minskningsvarv, vilket innebär att några av maskorna på nosen virkas samman. När
det sker går först virknålen genom BMB på de två huvudmaskorna, OCH sedan genom nosens
maskor.

Varv 13: 7 fm, 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med närmaste lediga ögonm. Börja fästa nosen samtidigt
som du virkar fast det sista på ögonen → håll nosen så att de översta 8 m ligger längs med nästa 8 huvudm – 1 fm

virka ihop nästa huvudm tills med nästa ögonm OCH den 8:e från slutet nosm; 1 fm virka ihop nästa
huvudm tills med den sista ögonm OCH nästa (9:e från slutet) nosm – vänster öga klart. Fm i nästa 3 huvudm
samtidigt som de virkas ihop tills med nästa 3 nosm; fm över nästa 3 huvudm samtidigt som de virkas ihop
tills med de sista 3 ögonm OCH nästa 3 nosm – höger öga klart + första nosm är fäst. 15 fm, 1 fm fäst i fläck,
3 fm, 1 fm fäst i fläck, 12 fm (48 m).

Innehållsförteckning
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Lägg märke till hur huvudet är virkat moturs när man virkar fast nosen medurs, som två kugghjul som
möts. Märk också hur virknålen sticks in genom RS av nosen, den förs inåt allt eftersom nosen virkas fast.
Varv 14: 6 fm, 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med den 2:a närmaste lediga (6:e från slutet) nosm; 1 fm

virka ihop nästa huvudm tills med nästa (7:e från slutet) nosm; 8 fm, fm i nästa 2 huvudm samtidigt som de
virkas ihop tills med de 2 närmaste lediga nosm; 13 fm, 1 fm fäst i fläck, 3 fm, 1 fm fäst i fläck, 12 fm (48
m).
Varv 15: 6 fm, 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med närmaste lediga nosm, 10 fm, 1 fm virka ihop nästa
huvudm tills med närmaste lediga nosm, 13 fm, 1 fm fäst i fläck, 3 fm, 1 fm fäst i fläck, 5 fm, 3 fm fäst en
stor fläck, 4 fm (48 m).
Varv 16: 6 fm, 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med närmaste lediga nosm, 10 fm, 1 fm virka ihop nästa
huvudm tills med närmaste lediga nosm, 14 fm, 3 fm fäst rest stor fläcks m, 5 fm, 1 fm fäst i fläck, 3 fm, 1
fm fäst i fläck, 3 fm (48 m).
Varv 17: 6 fm, 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med närmaste lediga nosm, 10 fm, fm i nästa 2 huvudm
samtidigt som de virkas ihop tills med de 2 närmaste lediga nosm, 3 fm, 3 fm fäst en stor fläck, 15 fm, 1
fm fäst i fläck, 3 fm, 1 fm fäst i fläck, 3 fm (48 m).

Varv 17 är det sista varvet där man för in virknålen från RS av nosen – inåt.
Börja nu föra in virknålen från AS av nosen, arbeta utåt från varv 18 + framåt…
Varv 18: 6 fm, 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med närmaste lediga nosm, 11 fm, 1 fm virka ihop nästa
huvudm tills med närmaste lediga nosm, 2 fm, 1 fm fäst i fläck, 3 fm, 1 fm fäst i fläck, 14 fm, 1 fm fäst i
fläck, 3 fm, 1 fm fäst i fläck, 3 fm (48 m).

Sätt fast säkerhetsögon NU i maskor #8 & #16 av varv 11 om du ska använda sådana.
Nu börjar minskningsvarven…
Varv 19: Virka alla 2fmtills i BMB → 2 fm, 2 fm fäst en liten fläck, 2 fm, 2fmtills virka nästa 2 huvudm tills med
närmaste lediga nosm – vilket ger en minskning; 6 fm, 2fmtills, 2 fm, 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med
närmaste lediga nosm; 2 fm, 1 fm fäst i fläck, 2fmtills, 2 fm, 1 fm fäst i fläck, 3 fm, 2fmtills, 6 fm, 2fmtills, 1
fm, 3 fm fäst rest stor fläcks m, 2 fm, 2fmtills (42 m).
Varv 20: Virka alla 2fmtills i BMB → 1 fm, 1 fm fäst i fläck, 2 fm, 1 fm fäst i fläck, 2fmtills virka nästa 2 huvudm
tills med närmaste lediga nosm – vilket ger en minskning; 5 fm, 2fmtills, 2 fm, 1 fm virka ihop nästa huvudm
tills med närmaste lediga nosm; 2 fm, 2fmtills virka nästa 2 huvudm i nästa fläckm – vilket skapar minskning,
3 fm, 1 fm fäst i fläck, 1 fm, 2fmtills, [5 fm, 2fmtills] 2 gånger (36 m).
Varv 21: Virka alla 2fmtills i BMB → 1 fm, 1 fm fäst i fläck, 2 fm, 2fmtills virka nästa 2 huvudm i nästa fläckm –

vilket ger en minskning, 1 fm virka nästa huvudm tills med närmaste lediga nosm; 3 fm, 2fmtills, 2 fm, 1
fm virka nästa huvudm tills med närmaste lediga nosm; 1 fm, 2fmtills, 3 fm fäst rest stor fläcks m , 1 fm,
2fmtills, [4 fm, 2fmtills] 2 gånger (30 m).
Varv 22: Virka alla 2fmtills i BMB → 2 fm, 1 fm fäst i fläck, 2fmtills virka nästa 2 huvudm i rest liten fläcks m – vilket
skapar en minskning, 1 fm virka ihop nästa huvudm tills med närmaste lediga nosm; 2 fm, 2fmtills, 3 fm,
2fmtills virka nästa 2 huvudm tills med närmaste lediga nosm – vilket ger en minskning; [3 fm, 2fmtills] 3
gånger (24 m).

Innehållsförteckning
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Stanna upp här och fyll nosen...
Varv 23: Virka alla 2fmtills i BMB → 2 fm, 2fmtills, fm i nästa 2 huvudm där de virkas ihop tills med nästa 2

nosm, hö 1 nosm, 2fmtills virka nästa 2 huvudm tills med närmaste lediga nosm – vilket ger en minskning;
hö 1 nosm, fm i nästa 2 huvudm där de virkas ihop tills med nästa 2 nosm – nosen klar, 2fmtills, [2 fm,
2fmtills] 3 gånger, slut med sm i varvets första m, fäst och ta av garnet (18 m).
Fyll huvudet helt.
Använd garnänden från kroppen och sy med löpstygn fast giraffens huvud på kroppen. Sy 2 löpstygn i varje
maska så att det säkert håller. Var noggrann med att den sista maskan ligger jämnt med huvudets sista m
(maskor #9-13 = kroppens framsida; maskor #18-4 = kroppens baksida; maskor #5-9 = huvudets framsida; maskor
#14-18 = huvudets baksida).
Dra åt ordentligt vid jämna mellanrum. Innan du syr ihop det sista av öppningen, fyll på giraffens hals ännu mer.
Sy ihop öppningen färdigt. Fäst och ta av garnet, fäst alla ändar.

Visa upp din(a) nya giraff(er) för oss! Hashtag #OtisGiraffeCAL, Tag @beckastreasures på
Instagram eller Twitter; gå med I en av mina grupper på Facebook , Ravelry eller Google+, Crocheting
Treasures eller GÅ MED i Facebook gruppen CAL – Crochet A Long.
Bilderna är virkade och designade av Rebeckah Ferger. Tested for accuracy by my testers Debra C.,
Margie E., Ramona K., Sharon E., Sue B., Wendy B. och flera personer ifrån Facebook gruppen CAL
– Crochet A Long , tekniskt editerade av Theresa P. Tack så oerhört mycket!!!
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