
Charlotte’s Universe CAL 2021 

 2021לסרוג יחד עולמה של שרלוט 

 ( Dedri Uys)עיצוב מאת: דדרי יונס 

 נודלמן - איריס פייט, טלי שחורי, שרית גרינברג, תמי סולטן   תורגם ע"י:

ליום הזה הרבה זמן! לעתים פרויקט יוצא  חיכיתי  .  " 2021לסרוג יחד עולמה של שרלוט  " ל   ברוך בואכם שלום ו 

  זה ל כמו שקרה כשעיצבתי את סופי. לעתים, כמו עם שרלוט, לוקח    – מן המוח אל המציאות במהירות האור  

 . תוך איסוף כל כך הרבה זיכרונות וחברים לאורך הדרך זמן להוולד,  

 

 ( Anna Mooreהקרדיט לתמונה: אנה מור ) 

  

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/save-the-date-charottes-universe-cal-2021/


תחרה רבים. יש בה אלמנטים  פרטי  הוא שמיכה מרובעת רציפה עם פרטים פרחוניים/   " עולמה של שרלוט " 

אחיות(, אבל  - ( )כיוון שהן כולן דוגמאות Banksia)   " בנקסיה " ושל    ( Sophie)   " סופי " דוגמאות של  ה מ 

( )במיוחד  Ubuntu CAL 2018) "    2018נטו  ו לסרוג יחד אוב " ההשראה לה הגיעה גם מכמה אלמנטים של ה 

 צר עניין בפינות(. י חיטה כדי לי - מעין גבעולי פופקורנים שיוצרים  מוש ב ראוי לציון השי 

 

 ( Cass Micheli) לי  ש מי קרדיט לתמונה: קאס  

 

כאשר החלטתי לעשות את הלסרוג יחד הזה עבור שרלוט, הכנתי רשימה של מילים אודות המשמעות של  

 כולנו(. הן היו: הפרויקט הזה עבורי ומה הייתי רוצה מההתנסות הזו )עבור  

 בר ** קהילה ** העצמה ** חגיגה ** אהבה ** חברות ו אור ** שמחה ** אורגני ** משמעותי ** מח 

 

לא הייתי משתפת    לעולם לפני היציאה למסע הזה, אני חוששת ש   100%- הייתי מחכה להיות מוכנה ב   אילו 

 קחת דף מהרשימה לעיל ופשוט ללכת על זה! את הדוגמה הזו אתכם. לכן החלטתי ל 

.  ות נהדר היו    ות והמגיה שלי    ות הבודק אני כל כך אסירת תודה לכל מי שעזר לי להפוך את זה למציאות.  

במיוחד לקבוצה    סרטוני הוידאו של אסתר גאוניים, והתרשימים של מסקו.. גורמים לי לחיוך רחב! אני מודה 

 סבוק. י נה מגשרות בקבוצת הפי י של הנשים שתהי 

 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/banksia-baby-blanket-pattern/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/


 

בכלל  עיצובים שלי, או  מכירים לראשונה את ה . אם אתם  ברוך שובכם ,  אם כבר הצטרפתם ללסרוג יחד שלנו 

לי חברים לכל החיים דרך הקהילות  רכשתי  , אני מאד מתרגשת עבורכם! אני  " יחד - לסרוג רעיון ה" את  

אני מאחלת שתהנו מכל רגע )גם    אתם תעשו זאת! גם  פרוייקטים כגון זה, ואני משוכנעת ש המלבלבות סביב  

 לכם הרבה חברים טובים וזכרונות לאורך הדרך. ושתרכשו  מלפרום(.  

Charlotte’s Universe CAL 2021 

 2021לסרוג יחד עולמה של שרלוט  

מדריכים בתמונות על ידי, תרשימים על ידי מסקו    המון שבועות, עם    12של    " לסרוג יחד " הדוגמה הזו תוצג כ 

וידיאו של אסתר  סרטוני  ( )שהיא גם המתרגמת היפנית שלנו(, וע"י  Masako Kawaharaקאווארה ) 

. אני  2021לאוגוסט    1- יתחיל ב   " לסרוג יחד " ". ה It’s All in a Nutshell ( מ" Esther Dijkstra) דייקסטרה  

לחשוב על  זמן  לתת לכם מספיק  עשוי  הזמנים כמו שהם, זה  עם  יודעת שחודש זה זמן ארוך לחכות, אבל  

 ולהזמין )ולקבל( את החוטים שלכם.   שלכם   הצבעים 

נא לא להעתיק, לשכפל או להפיץ דוגמה זו בחלקה או כולה. הדוגמה הזו שייכת לי ואני בעלת כל הזכויות  

 אם תרצו לקרוא יותר.   תנאי השימוש . בבקשה ראו את  Scheepjesעבורה. זכויות יוצרים מוגנות ע"י  

 אינדקס 

 משאבים  •

 תרגומים  •

 קושי  •

 מתח סריגה  •

 )כולל חבילות צבעים זמינות(   ומרים גודל וח  •

 )עם קישורים לכל ההדרכות הרלוונטיות כאשר הן יהפכו לזמינות(   לוח הזמנים של עולמה של שרלוט  •

 תבניות מועילות  •

 טיפים חשובים  •

 קיבוע  •

 דוגמאות של שרלוט  •

 משאבים 

 . למטה   לוח הזמנים מצוא קישורים לכל מדריך תמונות שבועי תחת  אפשר ל מדריכים:   •

 

אחרי כל פוסט. בבקשה עשו    ת התחתונה בפינה הימני   ידידותית - כפתור להדפסה : יש  PDFהדפסות/  •

אם    המדריך הזה ראו את  ידידותית כדי להדפיס/לשמור את המדריכים.  - שימוש בכפתור להדפסה 

 ידידותית. - אינכם יודעים איך לעשות שימוש בכפתור להדפסה 

 

https://lookatwhatimade.net/terms-use/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-cal-2021/#translations
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-cal-2021/#important
https://www.mooglyblog.com/print-pattern-use-print-friendly-button-moogly/


מדריך וידאו  תכין    It’s All in a Nutshell- מ    )Esther Dijkstra) דייקסטרה  : אסתר  וידיאו   מדריכי  •

של  כלשהו  של הלסרוג יחד הזה. אם אתם נאבקים עם אספקט    שלב בעבור כל חלק - אחר - שלב 

 הדוגמה, אני מאד ממליצה לצפות בוידאו של החלק הרלוונטי כיון שהם מאד מפורטים ועוזרים. 

 

כי    זכרו המוקדשת לכך. בבקשה    שלנו   כאן בקבוצת הפייסבוק אפשר לחלוק את המסע שלך    פייסבוק:  •

** זה יעזור לנו מאד  לא כ"כ טובה בזה :(  כמוך. אני    להתרגל זו קבוצה חדשה והמגשרים ואני נצטרך  

ת כאשר תצטרפו לקבוצה כיוון שזה. א. יעזור לנו להכיר  ו נשאל ש השאלות    3אם תוכלו לענות על  

 הבקשה שלך באופן אוטומטי.** ב. לעזור לנו לאשר את  - אותך קצת )כן אני קוראת אותן(. ו 

 

  כאן ייעודי  דיון  . יש ברייבלרי גם  התור שלכם ברייבלרי : צרפו את הלסרוג יחד אל    Ravelry  רייבלרי  •

תודה לכן ריימי  .  ( Colourful CAL’s/KAL’s & Projects)   לסרוג יחד של  ו בקבוצה של פרוייקטים  

 . שמשו כמגשרות ואליס שהקמתן את זה ות 

 

. בבקשה צרפו את  Barbertondaisy- למצוא אותי כ : אם אתם באינסטנגרם, אפשר  אינסטגרם  •

- וב   !Oooh אווו! - כך שנוכל כולנו להגיב ב    charlottesuniverse#  - ם תוך שימוש ב כ התמונות של 

 !Aaah הה! א 

 קושי רמת  

 . ממוקד עבור מתחילים הרפתקנים . למרות שזו דוגמה מתקדמת, זה נכתב באופן  ת בינוני 

 מתח סריגה 

   : ללא קיבוע להלן מתח הסריגה בסיום של הסיבובים הרלוונטיים  

 Double Knit (Vintage and Sunshine) Whirl (Pink Charlie) 

 ס"מ   13.5 ס"מ   16.5 : 13בסיום סיבוב  

   16.5 ס"מ   22.5 : 18בסיום סיבוב  

 ס"מ   38 ס"מ   44 : 36בסיום סיבוב  

 

את ההסכמה בקרב  אני סורגת מאד הדוק. מתח הסריגה לעיל אינו משקף את מה שאני קיבלתי, אלא  

 ים. הסך הכל הכללי של החוט בו תשתמשו תלוי בכך שתעמדו במתח סריגה זה. דק הבו 

  

https://itsallinanutshell.com/
https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/
https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/
https://www.facebook.com/groups/lookatwhatimade
https://www.ravelry.com/patterns/library/charlottes-universe
https://www.ravelry.com/groups/colourful-cals-kals--projects-group
https://instagram.com/barbertondaisy/


 גודל וחומרים 

אור השמש )שרלוט    : שרלוט וינטג', שרלוט ים רשמי   ים צבע   שילובי   3הזה, הכנו    " לסרוג יחד עבור ה" 

 . ניתן למצוא יותר פרטים לגבי אלו למטה שמשית(, וצ'רלי ורוד.  

לבחור לעשות שימוש באיזה שילוב של חוט/מסרגה שתחפצו. אני אתן מספר טיפים    חופשיים כמובן, אתם  

 " למטה. בחירת צבעים משלכם לבחירת הצבעים בחלק של " 

 שרלוט וינטג'   

Vintage Charlotte 

 שמשית  שרלוט

Sunshine Charlotte 

 צ'רלי ורוד 

Pink Charlie 

 ס"מ *  130 ס"מ   160 ס"מ  160  גודל סופי

 Double knit (#3) Double knit (#3) 4 Ply (#2) משקל החוט

 מ"מ 4מסרגה  מסרגה  מידת

 (US G/6  UK 8) 

 מ"מ 4מסרגה 

 (US G/6  UK 8) 

 מ"מ 3.5מסרגה 

(US E/4  UK 9) 

 מטר  3500 מטר   4760 מטר   4760 )מטראז'( אורך חוט 

 

 צבעים למטה. שילוב. ניתן למצוא קישור ישיר לכל Wool Warehouse -שלי ב בחנותחבילות חוטים זמינות 

 

 :Scheepjesספקים מומלצים לחוטים של 

• Wool Warehouse 

• Black Sheep Wools 

• Caro’s Atelier (חבילות חוטים זמינות עבור לקוחות הולנדים ובלגים) 

• Deramores 

נוספות  חנויות •  

 2-. אם תרצו לעצור באותו מקום כמו ב14. הם יפורטו בסוף חלק  דהוורו'רלי סיבובים נוספים לצ 3*אנה הוסיפה 

 . ס"מ  125הגרסאות האחרות, השמיכה שלכם תהיה בגודל 

 

  

https://www.woolwarehouse.co.uk/lookatwhatimade
https://www.woolwarehouse.co.uk/lookatwhatimade
https://www.woolwarehouse.co.uk/
https://shareasale.com/r.cfm?b=1053996&u=902257&m=73851&urllink=www%2Eblacksheepwools%2Ecom%2Fcollections%2Fyarn%2Fbrand%5Fscheepjes&afftrack=
https://caros-atelier.webshopapp.com/tracking/tradetracker/redirect/?tt=27390_12_311186_&r=%2Fhaakpakketten%2Fdekens%2F
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=5626&awinaffid=219533&ued=https%3A%2F%2Fwww.deramores.com%2Fproducts%2Fscheepjes-catona-50g%3Fvariant%3D39286508453945
about:blank


 הצבעים שילובי  

 שרלוט וינטג' 

שמיכות    67- ריבוע שעיצבתי ל כ . היא התחילה את חייה  " שרלוט "פשוט  זוהי השמיכה המקורית, הידועה גם כ 

 John Pג'ון .פ. קלי ) ששיתף  השראה לפרח המרכזי הגיעה מעיצוב  ה .  2016עוד בשנת    עבור יום המנדלה 

Kelly  להשתמש בו כהתחלה של המסע היפה הזה. (, ואני כל כך מודה לו שהרשה לי 

, מהרגע  ידעתי הרגשה נפלאה של וינטנג'!  כזו  ראש בשילוב התכים ובחוט. היתה לו  עד מעל ה אני התאהבתי  

 שהתחלתי, שאני אמשיך ל"הצמיח" אותה. 

 חוט  

• Scheepjes Softfun Aquarel   (60%   /40%כותנה    ,)מטר   140גר'/    50אקריל 

o   צבעA   -  Cloudscape (804)   X  21   כדורים 

o   צבעB   -   Riverscape (802)  X  10   ניגודי *צבע    כדורים * 

o   צבעC   -    Cityscape (806)   X  6   כדורים 

 כאן   Wool Warehouse  - ב   ן זמי   ה צבעים ז   שילוב ת חוטים ל ו חביל 

  

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/a-new-large-square-in-a-brand-new-yarn/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/a-new-large-square-in-a-brand-new-yarn/
https://www.woolwarehouse.co.uk/lookatwhatimade/charlottes-universe-vintage-charlotte
https://www.woolwarehouse.co.uk/lookatwhatimade/charlottes-universe-vintage-charlotte
https://www.woolwarehouse.co.uk/lookatwhatimade/charlottes-universe-vintage-charlotte


 אור השמש  שרלוט  

(. "נפגשנו"  Cass Micheli) מישלי  נולדה במוחה של הבודקת וחברתי האוסטרלית קאס    ה ז   ים צבע שילוב  

. היא סל מלא כיף וצחוק,  2019- קרושה ב ה ט  י האמיתיים כאשר עשיתי את שי בחיים  אז  לראשונה דרך סופי ו 

. אני די  ( Wattleשיטה ) מעץ    ם  לצבעים ולצילום. כאשר נפגשנו, היא נתנה לי זוג של עגילי   ה עם עין טוב 

הגיעה מהאהבה שלה לעצי שיטה :( קאס תהיה אחראית על קבוצת    ה צבעים ז לשילוב  ההשראה  ש   ה בטוח 

 . כאן באינסטנגרם הפייסבוק. תוכלו למצוא אותה  

 חוט 

• Scheepjes Softfun Aquarel   (60%   /40%כותנה    )מטר   140גרם/   50אקריל 

o   צבעA   -  Sunscape (805)  X  21   כדורים 

• Scheepjes Softfun Denim   (60%   /40%כותנה    )מטר   140גרם/   50אקריל 

o   צבעB   –  520  X  10    ניגודי *צבע  כדורים * 

o   צבעC   –  518  X  6   כדורים 

 כאן   Wool Warehouse  - זמינה ב   ה צבעים ז שילוב  חבילת חוטים  

 

  

https://www.instagram.com/casssa/
https://www.woolwarehouse.co.uk/lookatwhatimade/charlottes-universe-sunshine-charlotte
https://www.woolwarehouse.co.uk/lookatwhatimade/charlottes-universe-sunshine-charlotte
https://www.woolwarehouse.co.uk/lookatwhatimade/charlottes-universe-sunshine-charlotte


 צ'רלי ורוד 

לה נכדה    ה נולד   ( )שלאחרונה Anna Mooreנולד במוחה של חברתי הקנדית אנה מור )   ה ז   ים צבע שילוב  

לשתף  לא הייתי מסוגלת  בוודאות  , ואני  פרויקטים חדשה ששמה שרלוט!(. אנה ואני עבדנו ביחד על מספר  

זו ללא העזרה שלה לאורך הדרך. לא רק שהיא סרגה את צ'רלי הורוד היא גם סרגה שוב  את הדוגמה ה עדיין  

דהמתי, אני צילמתי מעט מאד  את תבנית הצבע המקורית כדי שהיא תוכל לצלם כל חלק בנפרד עבורי. לת 

אסירת תודה על העזרה שלה. אפשר למצוא  מאד  הדוגמה, כך שאני    עיצבתי את כאשר  השלבים  תמונות של  

 . באינסטנגרם פה את אנה  

 חוט 

• Scheepjes Woolly Whirl   (70%   /30%כותנה    ,)מטר   1000גרם/   215-225צמר 

o   צבעA   -  Bubble Lickcious (474)  X  2   * עיקרי   צבע כדורים * 

• Scheepjes Whirlette   (60%   /40%כותנה    ,)מטר   455גרם/    100אקריל 

o   צבעB   -  Frosted (852)  X3   כדורים 

o   צבעC   -  Chewy (865)  X2   כדורים 

 . כאן   Wool Warehouse  - ב   ן זמי   ה צבעים ז   לשילוב חבילת חוטים  

 

  

https://www.instagram.com/annamoore3/
https://www.woolwarehouse.co.uk/lookatwhatimade/charlottes-universe-pink-charlie
https://www.woolwarehouse.co.uk/lookatwhatimade/charlottes-universe-pink-charlie
https://www.woolwarehouse.co.uk/lookatwhatimade/charlottes-universe-pink-charlie


 לבחור את הצבעים שלך 

שתרצו. באופן כללי אני חושבת שיותר זה יותר, אבל בדוגמה הזו,  כל  לבחור הרבה או מעט צבעים כ   תוכלו 

האופן בו שלושה צבעים משחקים יחד. למרות זאת, "אסתר של הוידיאו" משתמשת בהמון  אני אוהבת את  

 בבלוג שלה כאן   שלה   הצבעים ו   ים צבעים, וזה נראה נפלא. היא תחלוק את הפרטים של החוט 

מיקומים, כיוון  ל מחשבה  יותר מידי    לא הייתי מציעה להקדיש בהרבה צבעים,    להשתמש   ם בחרת אם   •

. כאשר סרגנו את סופי, אני יודעת שאנשים רבים  ישתלבו היטב שככל שהשמיכה גדלה, כך הצבעים  

הצבעים     החלקים הראשונים, אבל ככל שהשמיכה גדלה, חילופי   3- פקפקו במיקומי הצבעים שלהם ב 

 . והכל התחיל להרגיש הרבה יותר הרמוני בולטים לעין  נעשו פחות  

 

להשתמש בשני צבעי בסיס דומים )הכי טוב גוונים    ה בשלושה צבעים, אני מציע   להשתמש   ם בחרת אם   •

אחד עבור  ניגודי  דומה יעבדו היטב(, וצבע  נייטרלי  שונים של אותו צבע, אבל גם צבעים שונים עם גוון  

 ים(. אז' , אם תרצו לחשב את המטר Bחינניות )חוט  ה ורדים, ו ה הפרח המרכזי,  

 

, אני מציעה להשתמש בו כחוט העיקרי, עם שני גווני  Whirl/Woolly Whirlבחוט    בחרת להשתמש אם   •

Whirlette   נוגדים, כדי לשבור את האלמנטים קצת. אפשר גם להשתמש רק ב - Whirl    תעדיפו אם זו  

 יבלטו. כל כך  חלק מהאלמנטים לא  יתכן ש זה יראה מאד אלגנטי, אבל  

פרטים    נשתף שהיא בחרה. אנחנו    ג'ני שלנו גם היא סורגת את הדרך שלה בדוגמה, וזה נראה נהדר בצבעים 

 לגבי השילוב שלה לאורך הדרך. 

 . תבניות שימושיות למטה הצבעים, צירפתי תבנית לצביעה תחת    בחור את מיקומי כדי לעזור לכם ל 

  

https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/


 לוח הזמנים לעולמה של שרלוט 

 תכים מיוחדים וטכניקות  2021ביולי    18 

 1-18: סיבובים  1חלק   2021באוגוסט    1 : 1שבוע  

 19-28שורות  :  2חלק    

 29-36סיבובים  :  3חלק    

 37-42: סיבובים  4חלק   2021באוגוסט    8 : 2שבוע  

 43-51שורות  :  5חלק   2021באוגוסט    15 : 3שבוע  

 67סיבוב    - 52שורה  :  6חלק   2021באוגוסט    21 : 4שבוע  

 68-75: סיבובים  7חלק   2021באוגוסט    28 : 5שבוע  

 76-83: סיבובים  8חלק   2021בספטמבר    4 : 6שבוע  

 84-89: סיבובים  9חלק   2021בספטמבר    12 : 7שבוע  

 90-96: סיבובים  10חלק   2021בספטמבר    19 : 8שבוע  

 97-102: סיבובים  11חלק   2021בספטמבר    26 : 9שבוע  

 103-111שורות  :  12חלק   2021באוקטובר    3 : 10שבוע  

 112-121שורות  :  13חלק   2021באוקטובר    10 : 11שבוע  

 122-127: סיבובים  14חלק   2021באוקטובר    17 : 12שבוע  

 

  

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-cal-special-stitches-and-techniques/


 תבניות מועילות 

 תבנית ניתנת להדפסה של צבעים לפי סיבוב )תפורסם כאשר יתחיל הלסרוג יחד(  •

 תבנית לצביעה של עולמה של שרלוט  •

 

  

https://drive.google.com/file/d/1_cPXM6pKnExmDtceeqI3rLyt_gTgJv2B/view
https://drive.google.com/file/d/1_cPXM6pKnExmDtceeqI3rLyt_gTgJv2B/view?usp=sharing


 קיבוע 

ם עושים שימוש בריבועים של ספוג כדי לקבע,  אם את   השמיכה זו ספציפית זקוקה לקיבוע קל לכל היותר. 

 Knitter’s Pride Lace. הם דומים מאד לאלו  Interlocking Foam Exercise Matsאלו  כדאי לרכוש את  

 Blocking Mats   אלו    קבוע   מחטי אבל זולים יותר. יתכן ותזקקו גם לClover Fork Blocking Pins    אם כי(

 עבודה(. יעשו את ה גם  מחטים לא מחלידות רגילות  

 של שרלוט נוספות  דוגמאות  

בתהליך.    ות הצבעים של אנשים אחרים ועבוד לשילובי  ככל שהלסרוג יחד יתקדם, תוכלו לראות דוגמאות  

 לעת עתה, הקישורים הללו לא יניבו הרבה, אבל הם יעשו זאת בקרוב! 

  Ravelry- כאן ב אפשר לראות דוגמאות )כולל צבעים והחוט בשימוש(    –   Ravelryריבלריי   •

 כאן באינסטגרם   charlottesuniverse#   - אפשר למצוא את כל התמונות המתוייגות כ   - אינסטגרם  •

 עוד דוגמאות של שרלוט  •

o   ריבוע שרלוט גדולLarge Charlotte Square 

o   של שרלוט  החלוםCharlotte’s Dream   ( ב   המככב -KDrama True Beauty ) 

o   שרלוט השמש של  אור  תינוק  Charlotte’s Sunshine Baby 

 ה צוות בדיק   

 תודה לכל הצוות הנהדר של הבודקות! 

• Aza Karlsson 

• Ulrika Larsson 

• Camilla Fredriksson 

• Anna Moore 

• Cass Micheli 

• Loma Groenewald 

• Carolyn Robinson King 

• Sabi Bulla 

• Lynnette Wilkie   )מגיהה( 

. אתם יכולים גם לסמן לייק  ענינים ב להישאר  ( שלי אם תרצו  Newsletter) לידיעון  בבקשה זכרו להירשם  

 . Instagramאו    Pinterest ,Google+ ,Bloglovin  ,Twitter  - עמוד הפייסבוק שלי או לעקוב אחרי ב  ב 

 סריגה נעימה! 

 

http://www.amazon.com/gp/product/B0050P218E/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B0050P218E&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=QBAURM64HMQILDSX
http://www.amazon.com/gp/product/B00H001AP2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00H001AP2&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=FAZ3EIJ3RFKWLVGZ
http://www.amazon.com/gp/product/B00H001AP2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00H001AP2&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=FAZ3EIJ3RFKWLVGZ
http://www.amazon.com/gp/product/B00B3SM3XU/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00B3SM3XU&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=Y2K7BNBB4HGYB5LB
https://www.ravelry.com/patterns/library/charlottes-universe
https://www.ravelry.com/patterns/library/charlottes-universe
https://www.instagram.com/explore/tags/charlottesuniverse/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/a-new-large-square-in-a-brand-new-yarn/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/sophies-dream-pattern/
https://www.viki.com/tv/37374c-true-beauty
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/charlottes-sunshine-baby/
http://eepurl.com/qzYBP
http://www.pinterest.com/dedri/
https://plus.google.com/u/0/b/111461394966808442345/111461394966808442345/posts
https://www.bloglovin.com/blogs/look-at-what-i-made-4847555
https://twitter.com/dedristrydom
http://instagram.com/barbertondaisy

