
Όταν η Kimberly Slifer από το Official CCC Social Group στο facebook μου ζήτησε να σχεδιάσω μία 
κουβέρτα/ριχτάρι για ένα CAL (Crochet-A-Long) «Βελονάκι σε Συνέχειες (ΒΣΣ)» για την επόμενη χρονιά, 
αισθάνθηκα μεγάλη τιμή, ενθουσιάστηκα, ξετρελάθηκα … καταλαβαίνετε τι εννοώ! 
 
Οι ιδέες που περνούσαν από το μυαλό μου ήταν απίστευτες!  
Ήξερα, όμως, ότι έπρεπε να είναι κάτι το ιδιαίτερο, κι έτσι η ιδέα ενός ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ μάνταλα άρχισε να 
σχηματίζεται στο μυαλό μου. Καθώς ξεκίνησα να επεξεργάζομαι το σχέδιο, έλεγα συνέχεια στο μυαλό 
μου «αυτό είναι τρέλα»… απ’όπου και το όνομα Mandala Madness «Μάνταλα Μανία». :) 
 
Και μετά από την κλεφτή ματιά που σας δείξαμε το Δεκέμβριο που μας πέρασε, ενθουσιαζόμουν όλο 
και περισσότερο, όπως ένα τετράχρονο παιδί που περιμένει να δει τον Άγιο Βασίλη. 
 
♥ Λοιπόν, τι ακριβώς είναι ένα Μάνταλα; 
 
Για να κατανοήσουμε ευκολότερα ένα Μάνταλα μπορούμε να το σκεφτούμε ως μία συμβολική 
αναπαράσταση του σύμπαντος, συχνά ιερή, βασισμένη σε έναν κύκλο.  
Η λέξη «Μάνταλα» είναι από την αρχαία σανσκριτική γλώσσα. Σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει 
«κύκλος», ένα Μάνταλα είναι όμως κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό σχήμα. Συμβολίζει το όλον, 
και εμφανίζεται σε όλες τις πτυχές της ζωής: οι ουράνιοι κύκλοι που ονομάζουμε γη, ήλιος και φεγγάρι, 
καθώς επίσης και οι εννοιολογικοί κύκλοι των φίλων, της οικογένειας και της κοινότητας. 
 
Η δημιουργία ενός ομαδικού Μάνταλα αποτελεί μια ενωτική εμπειρία στην οποία ο καθένας μπορεί να 
εκφράζεται ξεχωριστά μέσα σε μία ενοποιημένη δομή. 
 
Ένα Μάνταλα έχει πολλές χρήσεις.  
Θεωρητικά, το σχέδιό του πρέπει να είναι οπτικά ελκυστικό για να απορροφά το μυαλό με τέτοιον 
τρόπο ώστε να απομακρύνονται οι ενοχλητικές σκέψεις, σαν ένα είδος διαλογισμού που επιτρέπει στο 
απασχολημένο μυαλό να κάνει ένα διάλειμμα και στο δημιουργικό μυαλό να τρέξει ελεύθερο.  
 
Κι έτσι το θεώρησα το τέλειο έργο για όλους εμάς να ενωθούμε και να μοιραστούμε το πάθος για τις 
εκπληκτικές χειροτεχνίες μας. 
 
 
♥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλώ, να έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχέδιά μου (δωρεάν ή επί πληρωμή) 
προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το σχέδιο αυτό ανήκει σε μένα, την Helen 
Shrimpton, και διατηρώ επ’ αυτού όλα τα δικαιώματα.  
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η διανομή, η πώληση ή η διόρθωσή τους είτε επιμέρους 
είτε συνολικά. Μπορείτε να πουλάτε τα ολοκληρωμένα αντικείμενα που κατασκευάσατε βάσει αυτών, 
αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εικόνες μου για να τα προωθήσετε. Παρακαλώ, πάντοτε να με 
προσθέτετε ως τη σχεδιάστρια αυτών των σχεδίων. Δεν επιτρέπεται να κοινοποιείτε αρχεία pdf 
προερχόμενα από τις αναρτήσεις μου σε κανέναν. Εάν θέλετε κι άλλοι να ακολουθήσουν το Βελονάκι 
σε Συνέχειες – παρακαλώ, κοινοποιήστε σ’ αυτούς τον σύνδεσμό για το ιστολόγιό μου. Μπορείτε να 
δείτε τους Όρους Χρήσης που διαθέτω για περισσότερες λεπτομέρειες. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε 
μαζί μου χρησιμοποιώντας το κουμπί Επικοινωνία στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. 
 
Το έργο αυτό θα σας δώσει μία κυκλική κουβέρτα. 
Θα υπάρξουν 18 εβδομαδιαία τμήματα. 
Η Διασκέδαση Ξεκινά την Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016. 
 
Είναι γεμάτο υφή, ορισμένες νέες πλέξεις για να μάθουμε, κι οπωσδήποτε αυτό είναι ένα χρωματιστό 
έργο! 

https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/


 
Μπορείτε είτε να ακολουθήσετε τα χρώματα που χρησιμοποίησα η ίδια ή να οδηγήσετε τη δική σας 
Μάνταλα Μανία σε οποιαδήποτε χρωματική κατεύθυνση ονειρεύεστε.  
Θα έχετε 4… ναι, 4 επιλογές για να ακολουθείτε το σχέδιο. 
 

♥ Μπορείτε να ακολουθείτε το σχέδιο στο ιστολόγιό μου.  
♥ Να κατεβάσετε τις οδηγίες με πλήρες φωτογραφικό υλικό (pdf)  
♥ Να κατεβάσετε ένα γραπτό σχέδιο (pdf) με μία μόνο μικρή φωτογραφία. 
♥ Να δείτε τα εκπληκτικά βίντεο από την υπέροχη Esther Dijkstra από το itsallinanutshell.com 
 

Το σχέδιο μεταφράζεται από μία καταπληκτική ομάδα κυριών από το γκρουπ του F/B CAL - Crochet A 
Long και θα μεταφραστεί σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. 
♥ Ολλανδικά ♥ Σουηδικά ♥ Γαλλικά ♥ Γερμανικά ♥ Ισπανικά ♥ Πολωνικά ♥ Φινλανδικά ♥ Κορεάτικα ♥ 
Αφρικανικά ♥ Ελληνικά 
 
♥ Τι θα χρειαστείτε;  
 
Λίγη υπομονή και θα φτάσουμε ως εκεί… πρώτα απ’ όλα, μερικές πληροφορίες για το τι 
χρησιμοποίησα και τι είναι διαθέσιμο σε εσάς ώστε να μπορείτε να ακολουθήσετε.  
 
Το Βελονάκι σε Συνέχειες έχει ως χορηγό την Scheepjes και υπάρχουν 3 διαθέσιμα πακέτα για να 
αγοράσετε. 
Μπορείτε να παραγγείλετε κυρίως από τα Deramores, Paradise Fibres και το Wool Warehouse, 
περισσότερα λόγια γι’αυτά στη συνέχεια….. 
 
♥ Σχετικά με τα νήματα 
 
Μάνταλα Μανία «Ουράνιο Τόξο» - Rainbow Mandala Madness 
Πρώτα απ’όλα, το πανέμορφα απαλό και λείο Merino Soft το οποίο είναι ένα νήμα δίκλωνο σε κούκλες 
των 50 γραμμαρίων με τράβηγμα από το κέντρο και μήκος περίπου 105 μέτρα. Αυτό το νήμα είναι 
απόλαυση να το δουλεύετε, είναι ένα χαλαρό γυριστό νήμα που δίνει έναν όμορφο κυματισμό στο 
τελείωμά του.  
 
Βρήκα ότι η καλύτερη τεχνική για να ενώσω μία καινούργια κούκλα είναι αυτό που αποκαλώ "Τυπικό 
Ένωμα".  
Πολύ απλά δουλέψτε πάνω από το καινούργιο νήμα για μερικούς πόντους, καθώς κάνετε μία 
καινούργια θηλειά σηκώστε το καινούργιο νήμα στη βάση της θηλειάς και συνεχίστε να δουλεύετε 
πάνω από το παλιό νήμα για μερικούς πόντους, και είτε κρύψτε τις άκρες καθώς προχωράτε ή καλύψτε 
τις αργότερα.  
 
Το Merino Soft είναι ένα νήμα που πλένεται που αποτελείται από 50% Superwash Extra Fine Μαλλί 
Μερίνο, 25% Μικροϊνες και 25% Ακρυλικό. 
Η Scheepjes συνιστά να πλένεται σε κρύο νερό με μία χρωμοπαγίδα καθώς η βαφή μπορεί να ενωθεί 
μερικές φορές με τις φυσικές ίνες. 
 
Μάνταλα Μανία «Μωβ Πάθος» - Purple Passion Mandala Madness 
Στη συνέχεια, έχουμε το καινούργιο νήμα της Colour Crafter, το οποίο επίσης είναι δίκλωνο αλλά είναι 
100% εξαιρετικό Ακρυλικό νήμα.  
Η Scheepjes συνιστά να πλένεται σε κρύο νερό. 
Είναι απαλό και εξαιρετικά εύκολο στο πλέξιμο.  
Το Colour Crafter βγαίνει σε κούκλες των 100 γραμμαρίων με μήκος περίπου 300 μέτρα.  

http://itsallinanutshell.com/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/


Για να ενώνουμε μία καινούργια κούκλα νήματος μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε τον "Μαγικό 
Κόμπο", to "Ρώσικο Ένωμα" ή το βασικό "Τυπικό Ένωμα". 
Στη δική μου Μάνταλα Μανία «Μωβ Πάθος» χρησιμοποίησα ένα βελονάκι 4.5 mm Clover Amour, 
καθώς ήθελα σ’αυτό μία απαλότερη αίσθηση, αλλά μπορείτε εξίσου να χρησιμοποιήσετε και 4 mm 
βελονάκι.  
 
Μάνταλα Μανία «Μεγάλη Μάνα Γη» - Big Earth Momma Mandala Madness 
Και τέλος η Μάνταλα Μανία «Μεγάλη Μάνα Γη» από Stonewashed XL, κι αυτή είναι μία μεγάλη και 
βαριά Μάνα!!!  
Το νήμα Stonewashed XL έρχεται σε κούκλες των 50 γραμμαρίων με κεντρικό τράβηγμα και μήκος 
περίπου 75 μέτρα. Είναι ένα νήμα 70% βαμβάκι, 30% Ακρυλικό.  
Η Scheepjes συνιστά να πλένεται με κρύο νερό και μπορεί να μπει και στο στεγνωτήριο.  
 
Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας με όλες τις λεπτομέρειες. Καλό είναι να γνωρίζετε ότι όταν 
χρησιμοποιείτε πολλά χρώματα χρειάζεστε περισσότερο νήμα, γι’ αυτό και σας έχω δώσει την 
ποσότητα που χρειάζεται καθώς επίσης και την ποσότητα που περιέχεται στα πακέτα. 
 

 

http://www.crystalsandcrochet.com/3-ways-to-join-yarn/


 
Όλα αυτά τα νήματα είναι διαθέσιμα από την Paradise Fibres, την Wool Warehouse και τα Deramores.  
Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε τους απευθείας συνδέσμους για τα χρωματικά πακέτα. 
 
♥ Deramores  Merino Soft Pack ♥ Colour Crafter Pack   ♥ Stonewashed XL Pack 

♥ Paradise Fibres Merino Soft Pack ♥ Colour Crafter Pack   ♥ Stonewashed XL Pack 
♥ Wool Warehouse Merino Soft Pack ♥  Colour Crafter Pack  ♥ Stonewashed XL Pack 
 
 
Για όσες θα επιλέξετε τα δικά σας νήματα, θα χρειαστείτε περίπου 
 

♥ Δίκλωνο νήμα  4800 μέτρα  
♥ Τετράκλωνο νήμα 6300 μέτρα 

 
Παρακαλώ υπολογίστε τις χρωματικές αλλαγές και εφοδιαστείτε με περισσότερο νήμα παρά με 
λιγότερο… πάντα είναι καλύτερα να σας περισσέψει λίγο νήμα παρά να μη σας φτάσει και να μη 
μπορείτε να βρείτε την ίδια χρωματική παρτίδα ή ακόμη χειρότερα το συγκεκριμένο χρώμα να μην 
είναι πλέον διαθέσιμο … ναι, αυτό θα σας τρελάνει … είναι σίγουρο! 
 
♥ Πηγές 

♥ Οδηγίες ~ Τα σχέδια για κάθε τμήμα θα δημοσιεύονται εδώ, στο ιστολόγιό μου, κάθε 
Πέμπτη απόγευμα στις 7 π.μ. περίπου ώρα Μεγάλης Βρετανίας (UTC), έτσι ώστε παγκόσμια 
όλοι να έχουμε εβδομαδιαία το κοινό μας ραντεβού για βελονάκι.  

♥ Οδηγίες σε βίντεο ~ Θα υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι για βίντεο από την εκπληκτική Esther 
Dijkstra από το itsallinanutshell.com, και οι διάφορες μεταφράσεις. 

♥ Εκτύπωση/PDF:  Στο ιστολόγιό μου, στο κάτω μέρος κάθε εβδομαδιαίου τμήματος, θα 
βρείτε διάφορες επιλογές για να κατεβάσετε τα αρχεία. Θα έχετε την επιλογή οδηγιών με 
πλήρες φωτογραφικό υλικό ή ένα απλό γραπτό σχέδιο.  

♥ Ενημέρωση. Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, σιγουρευτείτε ότι έχει κάνει εγγραφή στο 
Newsletter ώστε να μη χάνετε ούτε ένα βήμα από αυτό το Βελονάκι σε Συνέχειες.  

♥ Ravelry. Παρακαλώ, προσθέστε αυτό το Βελονάκι σε Συνέχειες στη δική σας λίστα Ravelry.  
♥ Facebook. Σιγουρευτείτε ότι έχετε γίνει μέλος στο Official CCC Social Group που θα 

φιλοξενήσει την Μάνταλα Μανία Βελονάκι σε Συνέχειες 2016, και όπου θα μπορείτε να 
βρίσκετε πάντοτε φιλικές συμβουλές βοήθειας για να μπορείτε να συνεχίσετε. Μη ξεχνάτε 
να κάνετε like στη σελίδα μου στο facebook face book page για πληροφορικές σχετικά με το 
Βελονάκι σε Συνέχειες καθώς και άλλα έργα τα οποία επίσης δουλεύω. 

♥ Μεταφράσεις. Είμαι συγκινημένη να ανακοινώσω ότι το Βελονάκι μου σε Συνέχειες θα 
μεταφραστεί σε έντεκα διαφορετικές γλώσσες, από μία καταπληκτική ομάδα κυριών από 
την ομάδα του Facebook CAL - Crochet A Long.  
 

♥ Μεταφράσεις 
♥ Ολλανδικά CAL Μετάφραση από την Yael, Jolanda και Naomi (Κάτω Χώρες) 
♥ Γερμανικά CAL Μετάφραση από την Monika (Γερμανία) Gaby (Γερμανία)  
♥ Ισπανικά  CAL Μετάφραση από την Lynda (Βέλγιο) και Massiel (ΗΠΑ, Πουέρτο Ρίκο) 
♥ Γαλλικά  CAL Μετάφραση από την Boa (Γαλλία) Imene (Γαλλία) Aliénor (Γαλλία) 
♥ Σουηδικά CAL Μετάφραση από την Camilla (Σουηδία), Monika (Γερμανία) Ulrika (Σουηδία) 
♥ Πολωνικά  CAL Μετάφραση από την Anna (Πολωνία),  Bunia (Ιρλανδία) 
♥ Φινλανδικά 
♥ Κορεάτικα 
♥ Αφρικανικά 
♥ Ελληνικά CAL Μετάφραση από την Eleni (Ελλάδα), Dimitra (Ελλάδα)  

http://itsallinanutshell.com/
http://www.ravelry.com/patterns/library/mandala-madness
https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/
https://www.facebook.com/crystalsandcrochet/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/


♥ Συντομογραφίες πλέξεων και Ειδικές Πλέξεις 
 
Στο σχέδιο χρησιμοποιούνται οι βασικές συντομογραφίες των ΗΠΑ.  
Περιλαμβάνεται μία λίστα συντομογραφιών στην πρώτη σελίδα κάθε τμήματα από το Βελονάκι σε 
Συνέχειες.  
Επίσης, θα υπάρξουν λεπτομερείς οδηγίες για το πώς θα πλέκετε τις ειδικές πλέξεις του σχεδίου για 
κάθε γύρο.. 
 
♥ Δυσκολία 
 
Θέλω να σας παρακινήσω όλες, ανεξάρτητα από το επίπεδα εμπειρίας που διαθέτετε, να δοκιμάσετε 
αυτό το σχέδιο.  
Ναι, υπάρχουν κάποια δύσκολα σημεία, αλλά υπάρχουν επίσης και πάρα πολλά εύκολα… στην 
πραγματικότητα, όλα εξαρτώνται από το πώς το βλέπει ο καθένας. Εάν έχετε κάνει κάτι παρόμοιο στο 
παρελθόν ή καταλαβαίνετε πώς γίνεται, τότε θα σας φανεί εύκολο. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ στο 
παρελθόν, μπορεί να σας φανεί δύσκολο … αλλά υπάρχει τόση βοήθεια και υποστήριξη, και ξέρω ότι 
όποιο κι αν είναι το επίπεδο της εμπειρίας σας, το έργο αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το καταφέρετε 
επειδή έχετε έναν υπέροχο κύκλο από ανθρώπους για να σας βοηθήσουν.  
 
Προσμένω αυτό το διεθνές έργο και την καταπληκτική ενέργεια που μοιράζεται η κοινότητα των 
πλεκτριών με βελονάκι.  
 
♥ Σύνδεσμοι για κάθε εβδομαδιαίο τμήμα. 
 
♥  Τμήμα 1  17  Μαρτίου  
♥  Τμήμα 2 24  Μαρτίου  
♥  Τμήμα 3 31  Μαρτίου  
♥  Τμήμα 4   7  Απριλίου  
♥  Τμήμα 5 14  Απριλίου  
♥  Τμήμα 6 21  Απριλίου  
♥  Τμήμα 7 28  Απριλίου  
♥  Τμήμα 8   5  Μαϊου  
♥  Τμήμα 9 12  Μαϊου  
♥  Τμήμα 10 19  Μαϊου  
♥  Τμήμα 11 26  Μαϊου  
♥  Τμήμα 12   2  Ιουνίου  
♥  Τμήμα 13   9   Ιουνίου  
♥  Τμήμα 14 16  Ιουνίου  
♥  Τμήμα 15 23  Ιουνίου  
♥  Τμήμα 16 30  Ιουνίου  
♥  Τμήμα 17   7 Ιουλίου  
♥  Τμήμα 18 14 Ιουλίου  
 


