Bidra i kampen mot
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En galen idé!

de
www.cancerfon

Insamlingen av
pengar pågår
under oktober
månad!

Vi är ett gäng virkerskor som har virkat filtar med rosa rutor till
förmån för kampen mot bröstcancer. Sedan 2014 har detta resulterat i totalt 27 filtar. Filtarna lottades ut till de som skänkte pengar
- Total har vi samlat in 51 613 kr!

6:e gången - Vi fortsätter
Kärlek och värme visar vägen, nu körs projektet för sjätte gången.

Vill du vara med? I så fall gäller följande:

• Virka en ruta som är 15x15 cm - VIKTIGT!
• Använd virknål 3-4,5.

• Rutan ska vara i en eller flera ROSA kulörer
Inga andra färger - VIKTIGT!

• Garnet ska innehålla minst 50% bomull (inget ullgarn).
• Fäst trådarna själv, tack!

• Skicka rutan till mig: Wynona Ekesryd, Erik Dahlbergsvägen
35, 374 37 Karlshamn. Ange för- och efternamn samt ort.
Sista datum för mottagande av rutor 2019-09-27.
Du kan virka en eller flera rutor. När du är klar skickar du dem till mig, så
sätter jag ihop dem till en filt. Förra året virkades rutorna ihop med Tilda
(vitt) och det görs även i år. Vill du bidra med ett eller flera nystan, får du
det också. Det går självklart bra med annat garn än Tilda.

Bok

För att förvalta arbetet, tänker jag också att ni skickar med mönstret, så sätter
jag ihop en bok om alla våra rutor. Jag ska försöka trycka den och viss del av
priset kommer då att gå till forskning mot bröstcancer. Här är det viktigt att
ni kontrollerar upphovsrätten innan ni delar mönstret till mig, man kan fråga
den som har gjort ursprungsmönstret om det går bra att publicera. Alla namn
kommer att stå med i boken och även länkar till godkända mönster. Självklart
kan man delta med en virkad ruta utan att dela mönstret.

Kärlek till alla som på något vis vill delta - TACK YYY
*/We Wynona Ekesryd
Mer info: wynona.se

TIPS! Ta kort på denna affisch, så
kan du sitta hemma i lugn och ro för
att läsa mer om insamlingen.

