
Bemutatom a “Cosmic Cal 2018”-a 
 
 

 

Mint sokan akik ismerik a terveimet, tudni fogják, szeretem azt az ötletet hogy emberek ezrei a világ minden 

pontjáról, sok különböző életmód összekapcsolódásával egy kis fonal és a horgolótű egyszerű szeretetével 

kapcsolódik össze. 

 

Az elgondolása a “Cosmic CAL” -nak a kapcsolatok és azok kiterjesztése. Akár az univerzumot és csillagokat vagy az 

élet hálóját látod ebben a tervben, ez a te utazásod és remélem hogy az szeretetteljes és hálás lesz. 

 

“Mind felette, úgy alatta, mint őbenne, úgy nélküle, amint a világegyetem, úgy a lélek…” – Hermes Trisma 

 

 

“Kozmikus tudatosság, tudatosság az életről és az univerzum törvényéről, amelyet jelenleg kevés ember birtokol. 

Ez az emberi evolúció egyik további szakasza, amelyet a jövőben az egész emberiség el fog érni. 

 - Gistus 

 

 
Az ötlet egy spirituális munkából ered amit Metatron Arkangyallal végeztem, és amit Metatron kockájaként 

ismernek. Ez része a szent geometriának, gyakran használt meditációban és magasabb tudattal való 

összeköttetésben. Metatron kockája ugyancsak magába foglalja a lehetséges formát és kapcsolódik az “élet 

virágához”, ami egy folyamatosan kapcsolódó és növekvő szimbólum. Ha többet szeretnél tudni a témáról, rengeteg 

információt találsz az interneten. 

 

 

 

© Ezt a közös horgolást a  “Stylecraft yarns” szponzorálta 
 
 

 

Én nagyon boldog vagyok hogy Stylecraft fonalakkal dolgozhatok ebben a közös horgolásban. A Stylecraft a kendvenc 

fonal család amivel legszívesebben szeretek dolgozni, felsorakoztattuk a legnépszerűbbeket, a legcsodálatosabb 

színárnyalatokban, neked hogy velünk együtt horgolhass. 

Lesz egy hivatalos csoport a Facebookon hogy megoszthasd, hogy haladsz és hogy lásd mi minden újsonság és hír 

van a témával kapcsolatba. 

 

Hogyan működik a CAL [közös horgolás) 
 
 

9 rész lesz, a közös horgolás ideje alatt minden héten egy rész lesz közzétéve. Az első rész és ezzel a CAL április 17-án, 

kedden fog kezdődni és a 9. Résszel június 12-én, kedden fog végződni. 



 

 

 

Minden kedden reggel 10 órakor GMT (angliai időzóna) Stylecraft közzé fogja tenni a linkeket a minta amerikai, angol 

és német nyelvű képes letölthető verziókhoz. Ugyancsak közzéteszik a linket a videós magyarázathoz,  ami az én 

YouTube csatornámon lesz elérhető: 

https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw/videos 

 

Én ugyancsak közzé fogom tenni honlapom linkjét Facebook oldalamon, valamint a Facebookos csoportomban, ami 

tartalmazni fogja a fordításokat a következő nyelveken: 

 

 

♥ 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 

 

Mi mind együtt dolgozunk hogy elkészítsük ezt a csodás négyszögletű takarót. 

 

 

 

A minta ingyenes és örökké az is fog maradni a honlapomon, ajándék gyanánt nektek. 

Mint ahogy minden tervem,  “Cosmic CAL” szerzői jogokkal védett, letöltheted és kinyomtathatod saját használatra, 

vagy meg oszthatod a közös horgolás linkjét bármelyik barátoddal vagy közösségi oldalon keresztül, viszont a minta 

bármely részének kiadása vagy másolása nem engedélyezett. 

 

 

Kérlek szeress és tisztelj engem ahogyan én is szeretlek és tisztellek téged. 

 

 
Mire lesz szükséged? 
4 hivatalos fonal csomagot lehet megvásárolni, vagy követheted a saját színösszeállításodat. 

 

Mindazok akik tagjai a Facebook csoportomnak, tudni fognak mindent a színtáblákról, ezek azok a színtáblák amiket 

inspirációként készítettem a hivatalos fonal csomagokhoz. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw/videos
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Finnish.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-French.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-German.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Korean.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/11/Whispers-from-the-Past-Part-9-Persian.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Spanish.pdf


 

 

Alkotás 
“Stylecraft Classique” pamut Dk, ezt a csomagot használtam a fényképes magyarázathoz.  

A Classique pompás, lágy pamut amivel élvezet dolgozni, és évekig tartó takarót fog adni neked. A színek erőt adnak 

és hatást gyakorolnak a kreatív elmére, lehetővé teszi hogy lássuk hogy minden lehetséges. 

Az Alkotás fonal csomag tartalma: 49 x 50g gombolyagok, és én 4 mm-es G horgolótűt ajánlok hozzá. 

 
 
Lapis x12  
Greek blue x7 
Lavender x5 
Wisteria x3 
Fondant x6 
Shell pink x4 
Sunflower x4 
Ivory x4 

 

 

 

Kész méret: kb. Rövid oldal: 54 inches/137 cm. Hosszú oldal: 62 inches/157.5 cm 

 

Harmónia 
“Stylecraft Special” Dk, 100%-ban prémium akril. Ez az én kedvenc fonalam, és a legnagyszerűbb színválasztékban 

kapható. Lágy, jól mosható és hordható, hogy évekig tartó örömöt és kényelmet biztosítson. A színek elhozzák a 

természet és semlegesség érzetét, hogy láthassuk ahogy minden egybeolvad. 

A Harmónia fonal csomag tartalma: 16 x 100g gombolyagok és 4mm G horgolótűt javaslok hozzá. 

 

 

Walnut  x 3 
Parchment  x 3 
Mustard  x 3 
Lemon  x 3 
Pistachio x 4 

 

Kész méret: kb. Rövid oldal: 54 inches/137 cm. Hosszú oldal: 62 inches/157.5 cm 

 

 



 

Béke és nyugalom 
A “Stylecraft Life” Dk, “Batik” Dk, és “Batik Elements” Dk, keveréke, ezek a fonalak akril és gyapjú összetételűek. 

Nagyon könnyű és puha fonalak, egyszínű és foltos színekben. 

Elemek a tengerből és a szárazföldről, a hideg és nyugtató kékek és zöldek lehetővé teszik hogy lássuk mindig van 

lehetőség a békére és nyugalomra. 

 

A béke és nyugalom fonal csomag tartalma: 9 x 100g gombolyagok a “Stylecraft Life Dk”-ból, és 12 x 50g 

gombolyagok a “Stylecraft Batik”-ból, és 4mm G horgolótűt javaslok hozzá. 

 

 

French Blue x 2 
White x 2 
Aqua x 3 
Ivy x 2 
Teal x 5 
Krypton x 4 
Coral x 3 

 

Kész méret: kb. Rövid oldal: 54 inches/137 cm. Hosszú oldal: 62 inches/157.5 cm 

 

 

Szeretet és fény 
“Stylecraft Special Baby Aran”, 100% akril, 100% puha és ölelnivaló, egy igazi jutalom dolgozni vele. A lágy pasztel 

színek egy kevés mélységben a “Baby Denim”-től megmutatja hogy mindig van szeretet, mindig van fény, és még ha 

kicsit borús is a helyzet, mindig képesek leszünk ragyogtatni a fényt. 

 

A szeretet és fény csomag tartalma: 28 x 100g gombolyagok, és 5.5mm I horgolótűt javaslok hozzá. 

 

 

Baby Denim x 7 
Baby Cream x 6 
Baby Lemon x 3 
Baby Pink x 5 
Baby Mint x 4 
Baby Blue x 6 

 

Kész méret: kb. Rövid oldal: 66 inches/167 cm. Hosszú oldal: 77 inches/195 cm 

 

 
 
Saját színösszeállítás használatához 
A csomagok remek ötletet  adnak a mennyiség megállapításához, fonalvastagságtól és színek számától  függően. 

 



Észre fogod venni hogy a különböző fajta DK fonalból más más mennyiségre van szükség, de támpontként, amit én 

használtam: 

“Stylecraft Special” Dk körülbelül 4192 méter 

“Stylecraft Life and Batik” keverék kb. 2915 méter 

“Stylecraft Classique Cotton” Dk kb.. 4012 méter 

“Stylecraft Baby Aran” kb.  4485 méter 

 

 

 

Mikor vehetem meg a fonalakat? 
Minden csomag elérhető lesz február 19-től a résztvevő helyi fonalboltokban. Minden fonal csomag kapható lesz a 

résztvevő online boltokban február 26-tól. Amint a csomagok elérhetőek lesznek, közzé teszem a linkeket. 

 

 

 

Szeretettel, Helen 


