När Kimberly Slifer medlem i Official CCC Social Group på Facebook frågade mig om jag kunde
designa en filt/pläd för ett CAL (crochet a-long) projekt nästa år kände jag mig hedrad, upprymd
och stolt…förstår ni!!
Idéerna som snurrade i mitt huvud var helt galna men jag visste att det måste vara något väldigt
speciellt. Då kom iden till mig om en enorm mandala. När jag började arbeta på designen sa jag till
mig själv ”detta är galenskap” och därigenom kom namnet Mandala Madness.
Efter tjuvtitten vi visade er tidigare i december har jag bara blivit mer och mer upprymd, som en
fyraåring i väntan på jultomten.
♥ Så vad är en mandala?
Enklaste sättet att förstå sig på en Mandala är att tänka på den som en symbolisk representation av
universum, ofta helig, baserad på en cirkel.
Ordet ”Mandala” kommer från det forntida språket Sanskrit. Löst översatt betyder Mandala ”cirkel”
men det är betydligt mycket mer än en enkel form. Den representerar det totala, och förekommer i
alla aspekter i livet: de himmelska cirklarna kallades jorden, solen samt månen, lika väl som
begreppet vänner, familj och samhälle.
Att skapa en mandala är en erfarenhet som enar i vilken människor kan uttrycka sig själv
individuellt inom en viss struktur.
Det finns många användningsområden för en Mandala. Designen av Mandalan är visuellt tilltalande
för att låta sinnena absorbera den och stänga ute irriterande tankar, likt en form av meditation för att
låta en upptagen hjärna ta en paus samtidigt som det kreativa får flöda fritt.
Därför verkade detta som det perfekta projektet för oss alla att få sluta samman och dela vår passion
för vårt otroliga hantverk.
♥ Viktigt: Notera att alla mina mönster (gratis som betal) är skyddade via upphovsrättslagen.
Detta mönster tillhör mig, Helen Shrimpton och jag förbehåller mig all rätt till mönstret. Du får
inte kopiera, reproducera, distribuera eller ändra mönstret varken i dess helhet eller delar. Du är
välkommen att sälja det du skapat utifrån detta mönster men du får ej använda mina bilder för
marknadsföring. Snälla, referera alltid till mig som designer av dessa mönster. Du får inte dela
PDF filer skapade från mina publiceringar med någon. Om du vill att fler ska delta i min CAL –
snälla, dela en länk till min blogg. Titta på mina villkor för mer detaljer. Du kan titta på mina
Villkor för mer detaljer alternativt kontakta mig via ”contact tab” överst på denna sidan.
Detta projekt kommer att ge dig en cirkulär filt.
Projektet kommer att vara 18 delar som delas ut veckovis
Det roliga drar igång 17e mars 2016!!

Det är mycket text, några nya tekniker att lära sig och detta är definitivt ett projekt för mycket färg !
Du kan antingen använda dig av samma färger som mig eller ta din Mandala Madness i vilken
riktning du än drömmer om.

Det kommer finnas fyra olika sätt du kan följa mönstret:
♥ Du kan följa mönstret på min Blogg
♥ Ladda ner en full fotohandledning (PDF).
♥ Ladda ner ett skriftligt mönster (PDF) med endast små bilder.
♥ Följa videos av den fantastiska och underbara Ester Dijkstra från itsallinanutshell.com
Mönstret kommer bli översatt av en grupp av fantastiska kvinnor från Facebook gruppen CAL –
Crochet A Long och kommer att översättas till sex olika språk.
♥ Holländska ♥ Svenska ♥ Franska ♥ Tyska ♥ Spanska ♥ Polska ♥

♥ Vad kommer du att behöva?
Vänta så kommer vi dit….. först lite information om vad jag har använt och vad som finns
tillgängligt för dig att följa.
CALen sponsras av Scheepjes och det finns möjlighet att köpa tre olika paket. Huvudsakliga butiker
att beställa från är Deramores, Paradise Fibres och Wool Warehouse, mer om det senare…..

♥ Om garnerna.
Rainbow Mandala Madness
Först det vackra mjuka Merino soft som är ett medeltjockt garn och kommer på 50grams nystan
med en ungefärlig längd av 105 meter. Detta garn är en fröjd att arbeta med och genom att den är
löst spunnen blir det ett vackert fall.
Jag tycker att bästa tekniken för att skarva ett nytt nystan är vad jag kallar ”läroboks skarven”.
Arbeta helt enkelt över det nya garnet några stygn, som du gör en ny maska plocka upp det nya
garnet i basen på det stygnet och fortsätta arbeta över den gamla tråden några maskor eller väv in
ändarna allt eftersom eller fäst dom efteråt.
Merino soft är tvättbart, 50% Superwash Extra Fin Merino Ull, 25% Micro, 25% Akryl garn.
Scheepjes rekommenderar att man tvättar det kallt med färgservetter som kan fånga upp färgrester
som ibland kan släppa ifrån naturliga fibrer.
Purple Passion Mandala Madness
Härnäst har vi det nya Colour Crafter garnet, även detta är medeltjockt garn men är i 100% Akryl.
Scheepjes rekommenderar att man tvättar det kallt.
Det är mjukt och enkelt att arbeta med. Colour Crafter kommer på 100grams nystan med en
ungefärlig längd av 300 meter. För att skarva ett nytt nystan kan man antingen använda sig av
”magic knot”, ”Russian join” eller en standard ”läroboksskarv”.
Till min ”purple passion Mandala Madness” använde jag en 4.5mm Clover Amour nål i och med att
jag ville ha en lättare känsla för denna men det kan vara så att du föredrar att använda en 4mm nål.

Big Earth Momma Mandala Madness
Till sist har vi Big Earth Momma Mandala Madness, Stonewashed XL, och detta blir en stor å tung
Momma!!! Stonewashed XL kommer på 50 grams nystan med en längd av ca 75 meter. Det är 70%
bomull och 30% Akryl. Scheepjes rekommenderar att man tvättar det kallt, detta garn kan även
torktumlas.
Nedan finns en tabell med alla detaljer, notera att när man använder flera färger kommer man
behöva extra garn. Därför har jag angett den faktiska mängden som jag använt men även mängden i
förpackningarna.

Alla dessa garner finns att köpa från Paradise Fibers, Wool Warehouse och Deramores.
För er som väljer en egen inriktning kommer ni behöva ungefär
♥ Medeltjock garn 4800 meters / 5250 yards
♥ Tjockt garn 6300 meters / 6890 yards.
Passa på att ta tillräckligt för att kunna byta färger, hellre lite för mycket än för lite. Det är alltid
bättre att ha lite kvar än att det tar slut och man ej kan få tag på samma färgparti eller att färgen har
utgått…och det gör en så arg….!!
♥ Resurser
♥ Handledningar ~ Varje del av mönstret kommer att publiceras här, på min blogg, varje
torsdag eftermiddag ungefär kl. 19.00 UK tid (UTC). Detta för att alla runt om i världen ska
kunna virka på helgen.
♥ Videohandledning ~ Det kommer även finnas länkar till videos av vår fantastiska Esther
Dijkstra från itsallinanutshell.com, och de olika översättningarna.
♥ Utskrift/PDF ~ Längst ner i mönstret från respektive del kommer det finnas ett val för
utskrift publicerat på min blogg. Du kan antingen välja en full fotohandledning eller ett
enkelt skriftligt mönster.
♥ Nyhetsbrev. Om du inte gjort det än se till att prenumerera på mitt Newsletter så att du
inte missar ett endaste steg i denna CAL.
♥ Ravelry. Var god och lägg till denna CAL i din Ravelry queue.
♥ Facebook. Se till att titta in och gå med Official CCC Social Group där du alltid kan finna
hjälp och goda råd. Glöm inte att gilla min facebooksida och hitta mer information kring
denna CAL men även andra projekt jag jobbar på.
♥ Översättningar. Jag är stolt över att tillkännage att min CAL kommer att översättas till
sex olika språk av en fantastisk grupp kvinnor från CAL - Crochet A Long gruppen på
Facebook

♥ Översättningar
♥ Holländsk CAL översatt av Yaël, Jolanda och Naomi, Nederländerna
♥ Tysk CAL översatt av Monika och Gabri, Tyskland
♥ Spansk CAL översatt av Lynda, Massiel och Betty, Spanien
♥ Fransk CAL översatt by Boa, Imene och Aliénor, Frankrike
♥ Svensk CAL översatt av Camilla, Ulrika och Monika, Sverige
♥ Polsk CAL översatt av Anna (Polen) och Bunia (Irland)

♥ Maskförkortningar och specialmaskor
Svenska standardförkortningar används genom hela detta mönster. En lista över samtliga
förkortningar finns inkluderad överst till respektive del av denna CAL. Det kommer även finnas
detaljerade instruktioner på hur man gör de olika specialmaskor som hänvisas till i de olika delarna.
♥ Svårighetsgrad
Jag uppmuntrar alla oberoende av erfarenhet att prova på detta projekt. Ja, det finns några kniviga
delar men det finns även många enkla….. faktiskt så är allt beroende på vilket perspektiv man ser
det ifrån. Om man har testat göra något innan eller förstår hur det ska göras är det enkelt. Medan om
man aldrig provat innan kan det uppfattas som svårt…..men det finns så mycket hjälp och support
och jag vet att oavsett din erfarenhetsnivå är detta något du kan genomföra eftersom du har en
otrolig cirkel av människor runt dig som kan hjälpa till.
Jag ser fram emot detta internationella projekt och den fantastiska energi virkgemenskapen har att
dela.
♥ Länkar till respektive veckodel.
Part 1

17 Mars

♥

Part 2

24 Mars

♥

Part 3

31 Mars

♥

Part 4

7 April

♥

Part 5

14 April

♥

Part 6

21 April

♥

Part 7

28 April

♥

Part 8

5 Maj

♥

Part 9

12 Maj

♥

Part 10

19 Maj

♥

Part 11

26 Maj

♥

Part 12

2 juni

♥

Part 13

9 juni

♥

Part 14

16 juni

♥

Part 15

23 juni

♥

Part 16

30 juni

♥

Part 17

7 juli

♥

Part 18

16 juli

♥

