Da Kimberly Slifer fra Official CCC Social Group på facebook bad mig designe et tæppe/afghan til en CAL
(crochet a-long) til næste år, var jeg beæret, spændt, helt oppe at køre.... !
De ideer, der kørte igennem hovedet på mig, var helt tossede.
Men jeg vidste, det skulle være noget helt specielt og ideen om en KÆMPE mandala begyndte at tage
form. Mens jeg arbejdede på designet, gentog jeg for mig selv “det her er galskab (Madness)”... og deraf
navnet...Mandala Madness :)
Efter den lille bid, vi viste jer i december, er jeg bare blevet mere og mere spændt, som en 4-årig, der
venter på julemanden.

♥ Så hvad er en Mandala?
Den nemmeste måde at forstå en Mandala er ved at tænke på den som en symbolsk repræsentation af
universet, ofte hellig, baseret på en cirkel.
Ordet “Mandala” stammer fra det ældgamle sprog, Sanskrit. Løst oversat betyder det “cirkel”, men en
Mandala er meget mere end bare en simpel form. Den repræsenterer helhed og findes i alle livets
aspekter; de himmelske cirkler vi kalder jorden, solen og månen, såvel som i begreber som en cirkel af
venner, familie og omgangskreds.
Det er en forenende oplevelse at skabe en gruppe-Mandala, hvor man kan udtrykke sig individuelt
indenfor en overordnet struktur.
En Mandala kan bruges på mange måder.
Designet på Mandalaen bør være visuelt appelleremde, således at man bliver helt opslugt, at
irritationende tanker ikke kan trænge igennem, som en slags meditation, der tillader den travle hjerne at
tage en pause, imens den kreative hjerne har frit spil.
Så for mig, var det et perfekt projekt, som kunne forene os alle og lade os dele vores passion for vores
fantastiske håndarbejde.
♥Vigtigt!: Vær opmærksom på, at alle mine opskrifter (gratis og mod betaling) er beskyttet af copyright.
Denne opskrift tilhører mig, Helen Shrimpton, og jeg beholder alle rettigheder til den.
Du må ikke kopiere, gengive, videregive, sælge eller ændre dem, hverken delvist eller helt. Du er velkommen
til at sælge dit færdige produkt, men du må ikke bruge mine billeder til at promovere dette. Vær venlig altid
at kreditere mig som designer af disse mønstre. Du må ikke dele pdf-filer kopieret fra mine opslag med nogen.
Hvis du vil have flere til at deltage i min CAL - del et link til min blog. Du kan se Terms of Use for flere detaljer.
Alternativt, kan jeg også kontaktes via Contact i toppen af denne side.
Dette projekt bliver til et cirkelformet tæppe.
Der kommer 18 ugentlige dele.
Alt det sjove begynder Torsdag d. 17. marts 2016.
Der er masser af tekstur, nogle nye masker at lære, og så er det virkelig et projekt med masser af farver!
Du kan enten bruge de farver jeg har brugt eller tage din Mandala Madness i en hvilken som helst retning,
du kunne tænke dig.
Du får 4… ja, 4 muligheder for at følge opskriften.
♥ Du kan følge opskriften på min blog.
♥ Download en fuld tutorial billed-serie (pdf)
♥ Download opskriften i tekstform (pdf) med kun et lille billede.

♥ Følg de fantastiske videoer fra den dejlige Esther Dijkstra her: itsallinanutshell.com

Opskriften bliver oversat af en fantastisk gruppe kvinder fra CAL - Crochet A Long gruppen på facebook og
vil blive oversat til 7 forskellige sprog.
Hollandsk ♥ Svensk ♥ Fransk ♥ Tysk ♥ Spansk ♥ Polsk ♥ Dansk ♥

♥ Hvad får du brug for?
Hold ud, vi skal nok komme til det spændende… først lidt information om, hvad jeg har brugt og hvilke
muligheder du har.
Denne CAL er sponsoreret af Scheepjes og der findes 3 pakker, man kan købe.
Disse kan bestilles fra Deramores, Paradise Fibres og Wool Warehouse, mere om det senere...

♥ Om garnet.
Rainbow Mandala Madness
Først den fantastisk bløde og glatte Merino Soft, som er ”double knit weight yarn” og fås i nøgler på 50 g
og en løbelængde på ca. 105 meter. Dette garn er dejligt at arbejde med. Det er et løst spundet garn, som
giver et smukt fald, når det er færdigt.
Jeg fandt, at den bedste teknik til at tilføje et nyt garnnøgle er dét jeg kalder “Text Book Join”. Arbejd
over den nye tråd et par masker og ved en ny maske, samler du den nye tråd op ved roden af masken og
fortsætter med at arbejde over den gamle tråd et par masker. Herefter kan du enten hæfte enderne med
det samme eller senere.
Merino Soft er vaskbart, 50% Superwash Extra Fine Merino Uld, 25% Microfiber, 25% Akryl
Scheepjes anbefalerat vaske i koldt vand med farve-absorberende klude, da der kan forekomme overskudsfarve fra naturlige fibre.

Purple Passion Mandala Madness
Det næste garn, er det nye Colour Crafter garn. Igen er det double ”knit weight yarn”, men er 100%
Premium akryl.
Scheepjes anbefaler at vaske med koldt vand.

Det er blødt og dejlig nemt at arbejde med.
Colour Crafter fås i nøgler på 100 g med en løbelængde på ca. 300 meter.
Når en ny tråd skal tilføjes, kan man bruge “Magic Knot”, “Russian Join” eller den almindelige “Text Book
Join”.
Jeg har brugt en 4,5mm Clover Amour nål til min Purple Passion Mandala Madness, da jeg ville have et lidt
lettere tæppe, men nogle vil foretrække en 4mm nål.
Big Earth Momma Mandala Madness
Sidst men ikke mindst, Big Earth Momma Mandala Madness, Stonewashed XL, dette er en stor og tung
“Momma”!!!
Stonewashed XL fås i nøgler på 50 g og en løbelængde på ca. 75 meter.
Det er 70% bomuld, 30% akryl.
Scheepjes anbefaler at vaske i koldt/lunkent vand og dette garn kan tørretumbles.

Her er et skema med alle detaljerne. Vær opmærksom på, at bruges der flere farver, vil du få brug for
ekstra garn. Derfor har jeg både oplyst mængden jeg har brugt samt mængden i garn-pakkerne.

Ovenstående garn kan fås hos Paradise Fibres, Wool Warehouse og Deramores.

Nedenfor finder du direkte links til garn-pakkerne
♥ Deramores
Merino Soft Pack
♥ Paradise Fibres
Merino Soft Pack
♥ Wool Warehouse Merino Soft Pack

♥ Colour Crafter Pack ♥
♥ Colour Crafter Pack ♥
♥ Colour Crafter Pack ♥

Stonewashed XL Pack
Stonewashed XL Pack
Stonewashed XL Pack

For dem af jer, som går en helt anden vej, her er, hvad I ca. vil få brug for.
♥ Double Knitting weight

4800 meter / 5250 yards

♥ Worsted/Aran weight

6300 meter / 6890 yards

Tag højde for farveskift og hav hellere for meget end for lidt… det er altid bedre at have lidt til overs end
at løbe tør og måske ikke kunne få den samme f… ja, det er frustrerende… ikke!

♥ Ressourcer
♥ Tutorials ~ Hver ny del af opskriften vil blive slået op her, på min blog, hver torsdag aften, ca. kl.
19 (UK tid - UTC tidszonen). Det er for at alle i hele verden kan få lidt weekend-hækletid.
♥ Video Tutorials ~ Der vil også være links til videoer lavet af fantastiske Esther Dijkstra fra,
itsallinanutshell.com, og til de forskellige oversættelser.
♥ Print/PDF ~ Der vil være forskellige download-muligheder i bunden af den ugentlige del på min
blog. Du vil kunne vælge en fuld billed-serie eller en opskrift.
♥ Nyhedsbrev. Hvis du ikke har gjort det endnu, må du meget gerne tilmelde dig mit nyhedsbrev,
så du ikke går glip af noget i denne CAL.
♥ Ravelry. Tilføj denne CAL til din Ravelry side.
♥ Facebook. Husk at tjekke og meld dig ind i Official CCC Social Group som er vært for Mandala
Madness Cal 2016 og hvor du altid kan finde venlig og gavnlig hjælp, hvis du sidder fast. Husk at
like min facebook side for mere information om CAL’en samt andre projekter, jeg arbejder på.
♥ Oversættelser. Jeg er begejstret for, at kunne offentliggøre, at min CAL vil blive oversat til 7
forskellige sprog, af en fantstisk gruppe kvinder fra CAL - Crochet A Long gruppen på facebook.

♥ Oversættelser
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Hollandsk
Tysk
Spansk
Fransk
Svensk
Polsk
Dansk

CAL Oversættelse af Yael, Jolanda og Naomi-Holland
CAL Oversættelse af Monika-Germany Gaby-Tyskland
CAL Oversættelse af Lynda-Belgien, Massiel-USA, Betty-Puerto Rico
CAL Oversættelse af Boa, Imene og Aliénor-Frankrig
CAL Oversættelse af Camilla og Ulrika-Sverige,Monika-Tyskland
CAL Oversættelse af Anna- Polen, Bunia-Irland
CAL Oversættelse af Maja, Alberthe, Stine og Rikke - Danmark

♥ Maskeforkortelser og Specielle Masker
Hver del af CAL’en vil begynde med en liste over forkortelserne.
Der vil også være detaljerede instruktioner af de specielle masker, som anvendes i hver del.

♥ Sværhedsgrad
Jeg vil opfordre alle, uanset erfaring, at kaste jer ud i dette projekt.
Ja, der er nogle avancerede dele, men der er også en masse, som er nemt at gå til… faktisk handler det
bare om perspektiv. Hvis du har prøvet noget før eller forstår hvordan det gøres, vil det virke let. Hvis du
aldrig har prøvet det før, kan det virke svært...men der er masser af hjælp og støtte at hente. Jeg ved, at
uanset hvor meget erfaring, du har, kan du gennemføre dette projekt, fordi du har en fantastisk cirkel af
mennesker til at hjælpe dig.
Jeg ser frem til dette internationale projekt og den fantastiske energi hækle-folket har at dele ud af.

♥ Links til hver del.
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Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7
Del 8
Del 9
Del 10
Del 11
Del 12
Del 13
Del 14
Del 15
Del 16
Del 17
Del 18

17. Marts
24. Marts
31. Marts
7. April
14. April
21. April
28. April
5. Maj
12. Maj
19. Maj
26. Maj
2. Juni
9. Juni
16. Juni
23. Juni
30. Juni
7. Juli
14. Juli

