Cosmic Cal 2018
לסרוג יחד קוסמי  2018הכרות
כמו רבים ,המכירים את העיצובים שלי ,אתם יודעים ,שאני אוהבת את הרעיון של אלפי אנשים ,מכל העולם ,והמון דרכי חיים שונות ,המתחברים
דרך אהבה משותפת של קצת חוט ומסרגה.
הרעיון של לסרוג יחד קוסמי הוא חיבור ,והתרחבות .בין אם זה של היקום ,הכוכבים או רשת החיים ,בעיצוב הזה ,זהו המסע שלכם ואני מקווה
שהוא מסע של אהבה והכרת תודה.
““As above, so below, as within, so without, as the universe, so the soul…” – 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.
Gistus
"כמו למעלה ,כך למטה ,בפנים ובחוץ ,כך הייקום  ,כך הנשמה - "...הרמס טריסמה ()Hermes Trisma
"תודעה קוסמית ,תודעה של החיים והסדר של היקום שנמצא כרגע בבעלות קומץ של אנשים.
הוא השלב הבא של ההתפתחות האנושי אשר אפשר אליה תגיע כל האנושות בעתיד".
גיסטוס ()Gistus

הרעיון התחיל מאותה עבודה רוחנית שאני עושה עם המלאך מטטרון ( ,)Archangel Metatronומה שידוע
כקוביה של מטטרון ,זה חלק מגאומטריה מקודשת ,שבה לעתים קרובות עושים שימוש במדיטציה ובתקשור עם
רמות גבוהות יותר של תודעה .קובית מטטרון גם כוללת את כל הצורות האפשריות ,וקשורה ל"פרח החיים",
שהוא סמל של תקשור וצמיחה תמידית.
יש הרבה אינפורמציה על זה באינטרנט ,אם תרצו ללמוד על זה יותר.

הלסרוג יחד הזה הוא בחסות של חוטי .Stylecraft
אני ממש מתרגשת לעבוד עם חוטי  Stylecraftעל הלסרוג יחד הזה.
 Stylecraftהם בהחלט החוטים המועדפים עלי ,ואנחנו מציגים חלק מהחוטים הכי פופולריים שלהם ,במגוון ממש מהממם של צבעים ,כדי
שתוכלו לסרוג יחד איתנו.
תהיה קבוצת פייסבוק רשמית בה תוכלו לחלוק את ההתקדמות שלכם ובה יהיו כל העדכונים והחדשות.

איך הלסרוג יחד ( )CALעובד?
יהיו  9חלקים ,כל שבוע בו ירוץ הלסרוג יחד יפורסם חלק חדש.
נתחיל עם החלק הראשון ביום שלישי ה  17באפריל ונסיים עם חלק  9ביום שלישי ה  12ביוני.
כל יום שלישי בבוקר בשעה  10לפי שעון גריניץ ([ )GMTזמן אנגליה]  Stylecraftיפרסמו קישורים להורדה של הדוגמה במונחים אמריקאים,
אנגליים וגרמניים ,אלו היו הדרכות מלוות תמונות .הם גם יפרסמו קישור להדרכת וידאו ,שתופיע בערוץ היוטיוב שלי -
https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw/videos

אני בנוסף אפרסם בעמוד הפייסבוק שלי ,ובקבוצת הפייסבוק שלי ,את הקישור לאתר שלי ,בו יהיו התרגומים ל:
♥ Bulgarian – Български
♥ Czech -Čeština
♥ Danish – Dansk
♥ Dutch – Nederlands
♥ Finnish – Suomi
♥ French – Français
♥ German – Deutsch
עברית – ♥ Hebrew
♥ Hungarian – Magyar
♥ Italian - Italiano

♥ Korean – 한국어.
♥ Norwegian – Norsk
♥ Spanish – Español
♥ Swedish -Svenska
اردو ♥ Urdu -

אנחנו כולם נעבוד יחד כדי לעשות את השמיכה המלבנית והמרהיבה הזאת.
הדוגמה הזו היא בחינם ,ותישאר חינם באתר שלי לתמיד ,כמתנה שלי עבורכם.
כמו כל העיצובים שלי ,הלסרוג יחד קוסמי מוגן בזכויות יוצרים ,אתם יכולים להוריד ולהדפיס עבור השימוש האישי שלכם ,או לחלוק את
הקישור ללסרוג יחד עם חבריכם או ברשת החברתית ,אבל אתם לא יכולים לפרסם או להעתיק כל חלק מהדוגמה.

בבקשה תאהבו ותכבדו אותי ,כמו שאני אוהבת ומכבדת אתכם .
 מה תצטרכו?
יש  4סוגים של ערכות חוט רשמיות זמינות עבורכם לרכישה ,או שאתם יכולים לעבוד עם צירוף צבעים משלכם.
אלו מכם שהם חברים בקבוצת הפייסבוק שלי יודעים הכל על לוחות צבעים ,אלו לוחות הצבעים שהיוו השראה עבור ערכות הצבעים הרשמיות.

יצירה
 ,Stylecraft Classique cotton Dkזו ערכת הצבעים בה השתמשתי עבור ההדרכה המצולמת.
 Classiqueהוא כותנה רכה ונפלאה ,שכיף לעבוד איתה ,והיא תיתן לכם שמיכה שתחזיק לעולמים.
הצבעים מביאים כוח ,והשפעה על המוח היצירתי ,שמאפשר לנו לראות את הכל כאפשרי.
ערכת החוטים יצירה ( )creationכוללת  49חבילות  50 Xגרם ואני ממליצה על מסרגת קרושה  4מ"מ ()G
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Lapis
Greek Blue
Azure
Lavender
Wisteria
Fondant
Shell Pink
Sunflower
Ivory
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 - Harmonyהרמוניה
חוט  Stylecraft Special Dkהוא חוט אקרילי  .100%הוא החוט שאני מעדיפה לעבוד איתו ,והוא מגיע במגוון מדהים של צבעים .הוא רך,
נשטף ונלבש מצוין ,הוא יתן לכם שנים של אושר ונוחות .הצבעים מעניקים תחושת של טבע ונטראליות ,המאפשר לנו לראות שהכל משתלב
יחד.
ערכת החוטים הרמוניה כוללתX 16 :חבילות של  100גר' ואני ממליצה על מסרגת קרושה  4מ"מ (.)G
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Walnut
Parchment
Mustard
Lemon
Pistachio
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 - Peace and Tranquillityשקט ושלווה
שילוב של חוטי  ,Batik Dk ,Stylecraft Life Dkושל  ,Batik Elements Dkאלו חוטים שהם תערובות של צמר ואקרילן .הם בעלי משקל
נמוך ורכים עם שילוב של צבעים מנומרים ואחידים.
מרכיבים של אוקיינוסים ואדמה ,הצבעים הכחולים והירוקים הרגועים מאפשרים לנו לראות כי תמיד אנחנו יכולים למצוא שקט ושלווה.
ערכת החוטים שקט ושלווה כוללת  9 :חבילות  100 Xגר'  ,Stylecraft Life Dkו  12חבילות  50 Xגר  StylecraftBatikאני ממליצה על
מסרגת קרושה  4מ"מ (.)G
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French Blue
White
Aqua
Ivy
Teal
Krypton
Coral

 - Love and Lightאור ואהבה
חוט  100% ,Stylecraft Special Baby Aranאקריליק 100% ,של רכות מחבקת ,החוט הזה הוא פינוק אמיתי לעבוד איתו .צבעי הפסטל
הרכים ,עם נגיעות של צבעי כחול תינוק מאפשרים לנו לראות שתמיד יש אהבה ,תמיד יש אור וגם כאשר קצת חשוך ,אפשר שהאור יזרח באופן
בהיר.
ערכת החוטים אור ואהבה כוללת 28 :חבילות  100 Xגר' ואני ממליצה על מסרגת קרושה .)I( 5.5

x7
x6
x3
x5
x4
x6

Baby Denim
Baby Cream
Baby Lemon
Baby Pink
Baby Mint
Baby Blue
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שימוש בבחירת צבעים שלכם
ערכות החוטים תתנה לכם מושג לגבי כמות החוט שתזדקקו לו ,כתלות בסוג ומשקל החוט ,ובמספר הצבעים שתבחרו להשתמש בהם.
אתם תשימו לב שסוגים שונים של חוט  Double knitדורשים כמות שונה ,אבל כהכוונה אני השתמשתי:
בערך  4192מטר של Stylecraft Special Dk
בערך  2915מטר של השילוב  Stylecraft Lifeו Batik
בערך  4012מטר של StylecraftClassique cotton Dk
בערך  4485מטר של Stylecraft Baby Aran

 איפה אני יכולה לקנות את החוט שלי?
כל ערכות החוטים תהינה זמינות מה  19לפברואר בחנויות החוטים המקומיות המשתתפות.
כל ערכות החוטים תהינה זמינות מה  26לפברואר בחנויות האונליין המשתתפות.
אני אוסיף את הקישורים ברגע שהחבילות תהיינה זמינות.

באהבה הלן

