Představujeme vám Cosmic CAL 2018
Mnozí z vás, kteří mé návody již znají, vědí, že miluji myšlenku toho, jak společná láska k háčku a kousku příze spojuje
tisíce lidí z celého světa, lidí mnoha různých kultur a způsobů života.
Koncept Cosmic CAL je spojení a expanze. Ať už vidíte v tomto designu vesmír, hvězdy nebo labyrint života, je to vaše
cesta a doufám, že je to cesta lásky a vděčnosti.
“As above, so below, as within, so without, as the universe, so the soul…”
“Tak jaho nahoře, tak i dole, tak jako uvnitř, tak zvenčí, tak jako vesmír, tak i duše…“
– Hermes Trisma
“Cosmic consciousness, a consciousness of the life and order of the universe which is possessed by few men at
present. It is a further stage of human evolution which will be reached by all humanity in the future.”
“Kosmické vědomí, vědomí o životě a pořádku vesmíru, které v současnosti vlastní pouze několik málo lidí: Je to další
fáze lidské evoluce, jíž v budoucnu dosáhne všechno lidstvo.”
-Gistus
Má myšlenka vychází z části duchovní práce, kterou jsem dělala s Archandělem Metatronem, a z toho, co je známo
jako Metatronova kostka: je to součást posvátné geometrie a je často používáno při meditaci a spojení s vyšší úrovní
vědomí. Metatronova kostka také zahrnuje všechny možné tvary a je spojena s "květem života", který je symbolem
neustálého spojení a růstu.
Pokud se chcete na toto téma dozvědět více, na internetu je o něm spousta informací.

♥ Tento CAL je sponzorován přízemi Stylecraft.
Jsem naprosto nadšená, že mohu tento CAL realizovat za spolupráce se
Stylecraft.
Stylecraft jsou mé nejoblíbenější příze, už mnohokrát jsme předvedli některé z jejich nejpopulárnějších
přízí v nejkrásnějších barvách při našich společných háčkováních.
Samozřejmě bude také založena oficiální skupina na Facebooku, kde budete moci sdílet váš pokrok a my
zase všechny nejnovější aktualizace a zprávy.

♥ Jak funguje CAL [crochet a-long] (Háčkujeme společně)?
Tento CAL se skládá z 9 částí, každý týden od začátku CAL bude k dispozici nová část.
Začneme částí 1 v úterý 17. dubna 2018 a skončíme v části 9 v úterý 12. červen 2018.
Každé úterní ráno v 10hodin GMT [UK časová zóna] bude Stylecraft zveřejňovat odkazy na stažení návodu v US a UK
terminologii, a také v němčině, bude se jednat o foto návody. Budou také zveřejňovat odkaz na video tutorial, který
bude na mém kanálu YouTube https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw/videos

Na mé Facebookové stránce a v mé skupině na Facebooku budu zároveň zveřejňovat odkaz na mé webové stránky,
které budou obsahovat překlady v:

♥ Bulgarian – Български
♥ Czech -Čeština
♥ Danish – Dansk
♥ Dutch – Nederlands
♥ Finnish – Suomi
♥ French – Français
♥ German – Deutsch
♥ Hebrew – עברית
♥ Hungarian – Magyar
♥ Italian - Italiano
♥ Korean – 한국어.
♥ Norwegian – Norsk
♥ Spanish – Español
♥ Swedish -Svenska
♥ Urdu - اردو

Všichni tak můžeme společně pracovat na vytvoření této nádherné, obdélníkové přikrývky.
Návod je zdarma a zůstane na mých webových stránkách zdarma navždy, je to můj dárek pro vás.
Stejně jako všechny moje návrhy, je i Cosmic Cal chráněn autorskými právy: můžete si návod stáhnout a vytisknout
pro vlastní potřebu nebo sdílet odkaz na CAL s kýmkoliv z vašich přátel nebo na sociálních médiích, avšak není
povoleno publikovat ani kopírovat žádné části návodu.

♥Tak jak já vás mám ráda a respektuji vás, tak prosím mějte rádi a respektujte i mne. ♥

♥ Co budete potřebovat?
K dispozici jsou 4 oficiální balíčky příze, které si můžete zakoupit, nebo můžete jít vlastním barevným směrem.
Ti z vás, kteří jsou členy mé skupiny Facebook, budou vědět vše o škálách barev. Toto jsou barvy, které jsem použila
jako inspiraci pro oficiální balíčky příze.

Creation - Stvoření
Bavlněná příze Stylecraft Classique DK, toto je balíček příze, kterou
jsem použila u foto návodů.
Classique je nádherná, měkká bavlna s níž je radost pracovat, a
uděláte z ní deku, která vydrží roky. Barvy přinášejí sílu a mají vliv
na tvůrčí mysl, což nám umožňuje vidět, že nic není nemožné.
Balíček Stvoření obsahuje: 49 x 50 g klubíček, doporučuji použít 4 mm G háček.

Lapis

x 12

Greek Blue Řecká
modř

x7

Azure Azurová

x4

Lavender Levandulová x 5
Wisteria Wisterie

x3

Fondant Fondán

x6

Shell Pink Lasturově
růžová

x4

Sunflower
Slunečnicová

x4

Ivory Slonovinová

x4

Velikost hotové deky: cca. Krátká strana: 54 in/137 cm. Dlouhá strana: 62 in/157,5 cm

Harmony - Harmonie
Stylecraft Special DK je je příze 100% akryl, prémiové kvality. Je to moje nejoblíbenější příze, existuje v
nejúžasnější škále barev. Je měkká, dobře se čistí a nosí, a tak nabízí roky radosti a pohodlí. Barvy
přinášejí vědomí přírody a neutrality, což nám umožňuje vidět, že se vše spojuje.
Balíček příze Harmony obsahuje: 16 x 100 g klubíček a doporučuji 4 mm G háček.

Walnut
Ořechová

x3

Parchment
Papyrusová

x3

Mustard
Hořčicová

x3

Lemon
Citronová

x3

Pistachio
Pistáciová

x4

Velikost hotové deky: ca. Krátká strana: 54 in/137 cm. Dlouhá strana: 62 in/157,5 cm

Peace and Tranquillity – Mír a klid
Kombinace Stylecraft Life DK, Batik DK a Batik Elements DK, tyto příze jsou směsí akrylu a vlny. Jsou
velmi lehké a měkké se směsicí jednobarevných klubíček a melírových barev.
Prvky oceánů a země, chladné a uklidňující modré a zelené barvy nám umožňují vidět, že pro nás je vždy
k dispozici klid a mír.
Balíček příze Klid a mír obsahuje: 9 x 100 g klubíček Stylecraft Life DK a 12 x 50 g klubíček z Stylecraft
Batik, doporučuji 4mm G háček.

French Blue
Fancouzská modrá

x2

White
Bílá

x2

Aqua
Vodní modř

x3

Ivy
Tyrkysová

x2

Teal
Petrolejová

x5

Krypton

x4

Coral
Korálová

x3

Velikost hotové deky: ca. Krátká strana: 54 inches/137 cm. Dlouhá strana: 62 inches/157,5 cm

Love and Light – Láska a světlo
Stylecraft Special Baby Aran, 100% akryl , 100% měkkoučký a plyšový,s touto přízí je skutečný požitek
pracovat. Jemné pastelové barvy, s náznakem hloubky příze Baby Denim, nám umožňují vidět, že je tady
vždy láska a světlo, díky kterým dokážeme i při troše temnoty zařídit, aby světlo svítilo jasně.
Balíček příze Láska a světlo obsahuje: 28 x 100g klubíček, doporučuji 5,5 mm I háček.

Baby Denim

x7

Baby Cream
krémová

x6

Baby Lemon
citronová

x3

Baby Pink růžová

x5

Baby Mint
mentolová

x4

Baby Blue modrá

x6

Velikost hotové deky: ca. Krátká strana: 66 inches/167 cm. Dlouhá strana: 77 inches/195 cm

♥Barvy dle vaší volby
Balíčky příze vám dají představu o tom, kolik příze budete potřebovat v závislosti na typu a hmotnosti příze a počtu
barev, které se rozhodnete použít.
Všimněte si, že různé typy dvojité (DK) příze vyžadují rozličné množství klubíček, ale pro představu:
Použila jsem:
Stylecraft Special DK ca. 4192 metrů
Stylecraft Life a Batik mix ca. 2915 metrů
Stylecraft Classique Cotton DK ca. 4012 metrů
Stylecraft Baby Aran ca. 4485 metrů

♥ Kde si můžete přízi koupit?
Všechny balíčky příze budou k dispozici od 19. února v místních prodejnách příze, které se CAL účastní.
Všechny balíčky příze budou k dispozici od 26. února prostřednictvím zúčastněných internetových obchodů.
Přidám odkazy, jakmile budou balíčky k dispozici.

S láskou, Helen

