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Pattern Name: Hufflepuff3

Designed By: Littlemojo

Fabric: Aida 14, White

187w X 234h Stitches

Size(s): 14 Count,   33.93w X 42.45h cm

16 Count,   29.69w X 37.15h cm

18 Count,   26.39w X 33.02h cm

Floss Used for Full Stitches:

Symbol Strands Type Number Color

ü 2 DMC 154 Grape-VY DK

Â 2 DMC 304 Christmas Red-MD

! 2 DMC 310 Black

? 2 DMC 318 Steel Gray-LT

, 2 DMC 725 Topaz

Œ 2 DMC 783 Topaz-MD

Ü 2 DMC 951 Tawny-LT

1 2 DMC 3866 Mocha Brown-UL VY LT


