STAP O

THISTLES free SAL (Stitch-a-Long)

Lieve borduurvrienden,
Welkom bij onze nieuwe SAL, die de komende maanden in elke 2e week van de maand op
onze website verschijnt.
Deze SAL is weer geheel anders dan de voorgaande 2, deze heb ik geheel in 1 kleur
geborduurd, op een donkere stof. Maar….het is ook een SAL waarbij je prima met al je
resten garens aan de slag kunt. Het is een vierkant patroon.
Ik heb gekozen voor een 32 count stof (Zweigart 7025 Nepal) , kies echter de stof die je
zelf het prettigst vind, de maten voor de stof zijn inclusief ruimte om in te lijsten:
28 count (5,5 steek per cm) – 60 x 60 cm
32 count (6,5 steek per cm) – 55 x 55 cm
36 count (7 steek per cm) – 50 x 50 cm
40 count (7,5 steek per cm) – 47,5 x 47,5 cm
Voor het garen heb ik gekozen voor The Gentle Art 7062 Old Purple Paint
(DMC 3860/3740).
Wat heb je nodig:
Bij gebruik handgeverfd garen (5 yard): 9 strengen
Bij gebruik DMC garen: 5 strengen
Met heel veel plezier heb ik, toch wel een behoorlijke tijd, aan deze SAL gewerkt, vaak is
hij mee geweest op onze reizen, lekker makkelijk als je maar in 1 kleur borduurt. We
wensen jullie weer heel veel borduurplezier!

Issue O
THISTLES free SAL (Stitch-a-Long)

Dear cross-stitch friends,
Welcome to our new SAL, which will appear on our website every second week of the
month for the next few months.
This SAL is completely different from the previous 2, I have embroidered it entirely in 1
color, on a dark fabric. But…. It is also a SAL where you can get started with all your
leftover threads. It's a square pattern.
I chose a 32 count fabric (Zweigart 7025 Nepal), but choose the fabric that you like best,
the sizes for the fabric include space for framing:
28 count (5.5 stitch per cm) – 24 x 24 inch
32 count (6.5 stitch per cm) - 22 x 22 inch
36 count (7 stitch per cm) - 20 x 20 inch
40 count (7.5 stitch per cm) - 19 x 19 inch
For the thread I chose The Gentle Art 7062 Old Purple Paint
(DMC 3860/3740).
What do you need:
When using hand dyed thread (5 yards): 9 skeins
When using DMC thread: 5 strands
I enjoyed working on this SAL for quite some time, it has often been with us on our
travels, nice and easy if you only stitch in 1 color. We wish you a lot of embroidery fun
again!

