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Hogwarts crest

Pattern Name:
Designed By:
Fabric:
Size(s):

littlemojo

Hogwarts crest
littlemojo
Aida 14, White
219w X 257h Stitches
14 Count,
39.73w X 46.63h cm
16 Count,
34.77w X 40.80h cm
18 Count,
30.90w X 36.27h cm

Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number
Ï
2
DMC 169
W
2
DMC 304
ü
2
DMC 310
R
2
DMC 415
"
2
DMC 666
$
2
DMC 728
{
2
DMC 783
Ý
2
DMC 794
#
2
DMC 816
!
2
DMC 991
1
2
DMC 3072
¤
2
DMC 3750

Color
Pewter-LT
Christmas Red-MD
Black
Pearl Gray
Christmas Red-BRT
Topaz
Topaz-MD
Cornflower Blue-LT
Garnet
Aquamarine-DK
Beaver Gray-VY LT
Antique Blue-VY DK

