Gdy Kimberly Slifer z grupy facebook’owej Official CCC Social Group poprosiła
mnie bym zaprojektowała koc/narzutę, w ramach przyszłorocznego projektu CAL
(crochet a long – szydełkujmy razem), byłam jednocześnie zaszczycona,
podekscytowana i uradowana do granic możliwości…. wiecie o co chodzi!
Pomysły, które przemknęły mi przez głowę były doprawdy szalone.
Jednakże wiedziałam, iż musi to być coś naprawdę specjalnego i wtedy w mojej
głowie zaczęła powstawać idea OGROMNEJ Mandali. Gdy rozpoczęłam pracę
nad projektem powtarzałam sobie “To czyste szaleństwo”…. Stąd też i nazwa…
Mandala Madness (Szaleństwo Mandali) :)
Po małej odsłonie, która miała miejsce wcześniej w grudniu, byłam coraz bardziej
podekscytowana – jak czterolatka oczekująca na spotkanie ze Świętym Mikołajem.
♥ A zatem czym jest Mandala?
Najłatwiej pojąć Mandalę jako symbol reprezentujący wszechświat, często
uświęcony, którego podstawą jest koło.
Samo słowo "Mandala" pochodzi ze starożytnego języka - Sanskrytu. W wolnym
tłumaczeniu oznacza “koło”, jednak Mandala, jest czymś więcej niż tylko prostą
figurą geometryczną. Reprezentuje ona pełnię i pojawia się we wszystkich
aspektach życia: niebiańskie kręgi, które nazywamy ziemią, słońcem i księżycem,
jak i pojęciowo kręgi przyjaciół, rodziny oraz społeczności.

Stworzenie grupowej Mandali jest doświadczeniem, które ma zjednoczyć ludzi by
mogli wyrazić swoją indywidualność w zjednoczonej strukturze.
Mandala ma wiele zastosowań.
Projekt Mandali powinien być atrakcyjny wizualnie, by zająć umysł w taki sposób,
aby irytujące myśli nie miały dostępu, działa to jakby na zasadzie medytacji,
pozwalając zmęczonemu umysłowi na przerwę, podczas gdy nasza kreatywna
część zostaje uwolniona.
Dlatego też brzmiało to dla mnie jak idealny projekt dla nas wszystkich, by
połączyć się i dzielić naszą pasję do tego niesamowitego rękodzieła.

♥ UWAGA: Proszę mieć na względzie, iż wszystkie moje wzory (darmowe lub
płatne) chronione są prawami autorskimi. Ten wzór należy do mnie, Helen
Shrimpton, i zachowuję wszelkie prawa do niego.
Nie zgadzam się na kopiowanie, reprodukowanie, redystrybucję, sprzedaż czy
edycję części lub całości projektu. Wyrażam zgodę na sprzedaż gotowego projektu
stworzonego na podstawie moich wzorów, jednakże nie zgadzam się na
wykorzystanie moich zdjęć, by go promować. Proszę zawsze oznaczyć mnie jako
projektanta tych wzorów. Nie wyrażam zgody na dzielenie się z kimkolwiek plikami
pdf stworzonymi z moich postów. Gdybyś chciał, by więcej osób dołączyło do
mojego CAL- proszę byś przesłał im link do mojego bloga. Możesz także sprawdzić
Terms of Use (Zasady użytkowania), by uzyskać więcej informacji. Możesz także
skontaktować się ze mną używając ikonki Contact, znajdującej się na górze tej
strony.
Ten projekt to narzuta w kształcie koła.
Projekt będzie składał się z 18 cotygodniowych części.
Cała zabawa zaczyna się w czwartek 17 marca 2016.
W projekcie wykorzystano różny układ włókien, kilka nowych ściegów do
nauczenia się, a projekt zdecydowanie bazuje na kolorach!
Możesz wykorzystać kolory proponowane przeze mnie lub poprowadzić Mandala
Madness w jakimkolwiek innym kierunku.
Będziesz miał do wyboru 4…, tak 4 opcje śledzenia wzoru.
•
•
•

Możesz obserwować wzór na moim blogu.
Ściągnąć kompletny tutorial (instruktaż) (pdf).
Ściągnąć rozpisany wzór (pdf) zawierający małe zdjęcie.
•
Obserwować świetnie przygotowane filmiki przez niesamowitą Esther
Dijkstra z itsallinanutshell.com
Wzór jest tłumaczony przez niesamowitą grupę kobiet z grupy facebook’owej
CAL - Crochet A Long i będzie dostępny w sześciu różnych językach.
•

Holenderski ♥ Szwedzki ♥ Francuski ♥ Niemiecki ♥ Hiszpański ♥
Polski ♥

♥ Co będzie potrzebne?
Spokojnie, dojdziemy do tego…. Najpierw kilka informacji na temat tego, czego
użyłam i co jest dostępne dla Ciebie, by móc realizować projekt.
CAL jest sponsorowany przez Scheepjes, który przygotował do sprzedaży 3
dostępne zestawy.
Główne sklepy, gdzie możesz złożyć zamówienie to Deramores, Paradise Fibres
and Wool Warehouse, ale o tym więcej w dalszej części........
♥ O włóczkach.
Rainbow Mandala Madness (Tęczowe Szaleństwo Mandali)
Na początek cudownie miękka i gładka Merino Soft, na szydełko 3-4 mm ,
dostępna w postaci 50 gramowych motków, z nitką wyciąganą od środka, o
długości około 105 metrów. To czysta przyjemność pracować z tą włóczką, ma
ona luźny splot co daje piękne drapowania (i pięknie się układa) w skończonej
robótce.
Najlepszą, dla mnie, techniką łączenia nitek przy nowym motku jest technika
zwana "Text Book Join" (Podręcznikowe Łączenie).
Po prostu pracuj ponad nowym kolorem włóczki przez kilka oczek, a w momencie
zmiany koloru złap nowy kolor i przeciągnij przez obie pętle na szydełku i przerób
kilka kolejnych oczek ponad starą. Możesz albo wrobić końcówki włóczki bądź też
kontynuować i schować nitki później.
Merino Soft to nadająca się do prania włóczka o składzie 50% Superwash Extra
Fine Merino Wool, 25% Micro, 25% Akryl.
Scheepjes zaleca pranie w niskich temperaturach przy użyciu chusteczek łapiących
kolor, ponieważ niektóre naturalne włókna mogą farbować.
Purple Passion Mandala Madness (Szaleństwo Mandali Fioletowa Pasja)
Następnie mamy nową włóczkę Colour Crafter , także na szydełko 3-4mm
jednakże jest 100% Premium Acrylic. (Akryl)
Scheepjes zaleca pranie w niskich temperaturach.
Jest ona miękka i bardzo łatwo się z nią pracuje.

Colour Crafter występuje w 100 gramowych motkach o długości około 300
metrów.
Do łączenia nowej nitki z kolejnego motka możesz użyć albo "Magic Knot"
(Magiczny Supełek) albo "Russian Join" (Rosyjskie Łączenie) lub też standardowe
"Text Book Join" (Książkowe Łączenie).
Do mojej Fioletowej Pasji Szaleństwa Mandali użyłam szydełka Clover Amour o
grubości 4,5 mm, ponieważ chciałam otrzymać wrażenie lekkości, ale jeśli wolicie
możecie użyć szydełka o grubości 4 mm.
I w końcu Big Earth Momma Mandala Madness (Szaleństwo Mandali Wielka
Matula Ziemia) , Stonewash XL, jest to duża i ciężka Matula!!!
Stonewash XL występuje w 50 gramowych motkach z wyciąganą nitka od środka i
ma długość około 75 metrów. Składa się z 70% Bawełny, 30% Akrylu.
Scheepjes zaleca pranie w letniej lub ciepłej wodzie. Może być suszona w suszarce.
Poniżej znajdziesz tabele ze wszystkimi szczegółami, proszę weź pod uwagę, że
przy użyciu wielu kolorów będziesz potrzebować dodatkowej włóczki, dlatego
podałam ilość zużytej włóczki a także ilość dostępną w zestawach.

Wszystkie wyżej wymienione włóczki dostępne są w Paradise Fibres, Wool
Warehouse i Deramores.

Poniżej możesz znaleźć bezpośrednie linki do zestawów.
♥ Deramores
♥ Paradise Fibres
♥ Wool Warehouse
Poniżej znajdują się wskazówki dla tych, którzy zdecydują się pójść własną drogą:
•
Double Knitting weight 4800 metrów/ 5250 yardów
•

Worsted/Aran weight

6300 metrów / 6890 yardów

Proszę byś wziął pod uwagę zmianę kolorów i zaopatrzył się w większą ilość
włóczki …. zawsze lepiej gdy troszkę włóczki zostanie, niż gdy zabraknie i nie
będziesz w stanie dostać tej samej partii o takim samym odcieniu, lub gdy okaże
się, że dany kolor przestał być produkowany….to może doprowadzić do
szału…nieprawdaż?
♥ Materiały pomocnicze
•
Tutoriale (Instruktaże)~ Wzór każdej z części będzie publikowany tutaj,
na moim blogu, w każdy czwartek o 7 wieczorem czasu brytyjskiego (UTC), co
pozwoli wszystkim na całym świecie popracować przez weekend.
•
Video Tutoriale ~ Pojawią się też linki do filmików przygotowanych przez
niesamowitą Esther Dijkstra z itsallinanutshell.com, a także różne tłumaczenia.
•
Druk/PDF ~ Znajdziesz też wybór plików gotowych do ściągnięcia, które
będą znajdować się na dole cotygodniowej części postu na moim blogu. Będziesz
miał wybór pomiędzy kompletnym fototutorialem lub zwykłym opisem wzoru.
•
Newsletter. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, upewnij się że subskrybujesz mój
Newsletter, abyś nie przegapił żadnego etapu tego CAL.
•
Ravelry. Proszę o dodanie tego CAL do twojej Ravelry queue. (Kolejka na
Raverly)
•
Facebook. Sprawdź i upewnij się, ze dołączyłeś do Official CCC Social
Group , strony, która będzie gospodarzem Mandala Madness Cal 2016, oraz
miejscem, gdzie zawsze znajdziesz przyjazną, pomocną radę która pozwoli ci iść
do przodu. Nie zapomnij też polubić mojej strony facebook’owej, by na bieżąco
otrzymywać informacje na temat CAL a także innych projektów nad którymi
pracuję.
•
Tłumaczenia. Jestem bardzo podekscytowana ogłaszając, iż mój CAL
będzie przetłumaczony na sześć różnych języków, za sprawą grupy cudownych
kobiet z CAL - Crochet A Long znajdującej się na facebook’u.

♥ Tłumaczenia
•
Holenderski CAL Translation Yael, Jolanda i Naomi -The Netherlands
•
Niemiecki CAL Translation Monika-Germany i Gaby-Germany
•
Hiszpański CAL Translation Lynda-Belgium, Massiel-USA i Betty-Puerto Rico
•
Francuski CAL Translation Boa-France, Imene-France i Aliénor-France
•
Szwedzki CAL Translation Camilla-Sweden, Monika-Germany i Ulrika-Sweden
•
Polski
CAL Translation Ania-Poland, Joanna-UK i Frape-Poland
♥ Skróty Ściegów i Ściegi Specjalne
W tym wzorze używamy standardowych skrótów amerykańskich (US)
Tabelka ze skrótami jest zamieszczona na pierwszej stronie każdej z części CAL.
Znajdziecie też szczegółowe instrukcje objaśniające jak wykonać ściegi specjalne
występujące w danym rzędzie.
♥ Stopień Trudności
Zachęcam każdego, niezależnie od stopnia zaawansowania, do wzięcia udziału w
tym projekcie.
Tak, będą trudniejsze momenty, ale jest też bardzo dużo łatwych.... tak na prawdę
to tylko kwestia perspektywy. Jeśli już kiedyś coś zrobiłeś, lub wiesz jak się to
robi, wtedy wydaje się to proste. Jeśli nigdy tego jeszcze nie próbowałeś wtedy
może się to wydawać trudne...... jednak otrzymasz wiele pomocy i wsparcia,
dlatego wiem, że bez względu na to jakie doświadczenie posiadasz, jesteś w stanie
wykonać ten projekt ponieważ towarzyszyć ci będzie wspaniałe grono ludzi
gotowych do pomocy.
Bardzo się cieszę na ten międzynarodowy projekt oraz niesamowitą energię, którą
ma do zaoferowania społeczność szydełkujących.
♥ Linki do cotygodniowych części.
♥
♥
♥
♥
♥
♥
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