Cosmic CAL* 2018
Въведение
( *CAL - ще използвам всеки път тази абревиатура, но вие ще знаете, че значението и буквално
преведено е плетене на една кука заедно. Всъщност това означава, че описанието на дизайна се
разкрива в продължение на няколко седмици, а не веднага и всички, кото са заинтересувани
плетат заедно, обменят съвети и споделят техния напредък.)
Онези от вас, които познават моето творчество, знаят колко много обичам идеята , че любовта
към куката и кълбото свързва хиляди хора от цял свят с различен начин на живот.
Идеята на Cosmic CAL е свързване и разширяване. Независимо какво ще видите в този проект,
Вселената и звездите или паяжината на живота, това ще е вашето приключение и аз се надявам да го
изживеете в любов и благодарност.
„Както горе, тъй и долу, както със, тъй и без, както Вселената, тъй и душата...“ –
Хермес Трисмегист.
“Малцина в момента притежават Космическото съзнание, Съзнанието за живота и
Вселенския ред. Това е следващ етап от човешката еволюция, който ще бъде достигнат от
цялото човечество в бъдеще.” – Gistus.
Идеята възникна по време на една моя духовна практика с Архангел Метатрон, и по-точно с
кубът на Метатрон. Това е част от свещената геометрия и често се използва в
медитацията и свързването с по-високите нива на съзнанието. Кубът на
Метатрон включва всички възможни форми и е свързан с „цветето на живота“,
което е постоянна връзка и символ на растежа. В интернет има достатъчно
информация, в случай че искате да научите повече за това.

 Този CAL е спонсориран от Stylecraft yarns.
Така се вълнувам да използвам преждите на Stylecraft за този CAL! Преждите им са моят
абсолютен фаворит за работа и ние сме домонстрирали най-популярните от тях, в най-прекрасните
им цветове, за да плетете и вие заедно с нас. Ще има официална фейсбук група, в която да споделяте
напредъка си, както и да следите последните актуализации и новини.

 Как ще протече този CAL ?
Състои се от 9 части и от момента на започване, всяка седмица ще бъде публикувана нова част.
Началото ще бъде дадено с част 1-ва във вторник на 3-ти април 2018 г., а последната, 17-ти част ще е
във вторник на 12-ти юни 2018 г. Всеки вторник, сутринта в 10.00 ч. Средно време по Гринуич (UK time)
Stylecraft ще публикува линкове за изтегляне на описанието с американски и английски термини, а
също и немски, което ще включва снимки. Ще публикуват също и видео, което ще е на моя канал в
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw/videos. Аз също ще
публикувам на моята фейсбук страница и в моята фейсбук група линк към моя сайт, който ще включва
описанието преведено на следните езици:
♥ 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

Всички ние ще работим заедно, за да направим това прекрасно правоъгълно одеяло.
Описанието е безплатно и ще остане безплатно завинаги на моя сайт и това е моя подарък за
вас.
Както всеки един мой дизайн и Cosmic CAL е защитен от авторски права. Можете да изтеглите
и разпечатите за лична употреба описанието, можете да споделите с приятелите си или в социалната
мрежа линк към този CAL, но нямате право да публикувате и копирате никоя част от това описание.
Моля, ообичайте ме и ме уважавайте, така както аз ви обичам и ви уважавам!

 От какво ще имате нужда?
Има четири официални цветови комплекта, които ще можете да закупите, а можете и да
създадете своя собствена цветова комбинация.
Тези от вас, които са членове на моята фейсбук група ще знаят всичко за цветовите палитри,
имам предвид тези палитри, които създадох за вдъхновение на официалните комплекти.

Creation
Stylecraft Classique cotton Dk, този цветови комплект използвах за да направя снимковото
описание. Класически и разкошен, мек памук, с който е радост да се работи и ще получите едно
одеяло, което ще трае години. Цветовете носят енергия и оказват влияние на творческия ум,
позволявайки ни да видим, че всичко е възможно.
Цветови комплект Creation включва 49 бр. кълбета х 50 гр. и аз препоръчвам плетене с кука G
- 4мм.
Lapis
Greek Blue
Azure
Lavender
Wisteria
Fondant
Shell Pink
Sunflower
Ivory

x 12
x7
x4
x5
x3
x6
x4
x4
x4

В готов вид размера е около: къса страна - 54 инча/137 см; дълга страна – 62 инча/157,5 см.

Harmony
Stylecraft Special Dk е 100% първокачествен акрил. Любима моя прежда за работа, в нея има
невероятен избор на цветове. Мека е, пере се и се носи добре, давайки години на наслада и удобство.
Цветовете създават едно естествено усещане, неутралност, позволявайки ни да видим, колко добре
се съчетава всичко.
Цветови комплект Harmony включва: 16 бр. кълбета x 100 гр. и аз препоръчвам плетене с кука
G - 4мм.
Walnut
Parchment
Mustard
Lemon
Pistachio

x3
x3
x3
x3
x4

В готов вид размера е около: къса страна - 54 инча/137 см; дълга страна – 62 инча/157,5 см.

Peace and Tranquillity
Съчетание от Stylecraft Life Dk, Batik Dk, и Batik Elements Dk, Това са прежди с акрил и вълна в
състава си. Много са леки, много са меки и в тях има както едноцветни, така и меланжирани. Елементи
от океана и земята, свежи и успокояващи синьо и зелено, те ни позволяват да видим мира и
спокойствието, които са някъде там в очакване да ги открием.
Цветова комбинация Peace and Tranquillity съдържа: 9 бр. кълбета x 100 гр. от Stylecraft Life Dk
и 12 бр. кълбета x 50 гр. от Stylecraft Batik. Препоръчвам плетене с кука G - 4мм.
French Blue
White
Aqua
Ivy
Teal
Krypton
Coral

x2
x2
x3
x2
x5
x4
x3

В готов вид размера е около: къса страна - 54 инча/137 см; дълга страна – 62 инча/157,5 см.

Love and Light
Stylecraft Special Baby Aran, 100% акрил, 100% мека и пухкава, да се работи с тази прежда е
наслада. Меките, пастелни цветове и лекия намек за дълбочина на Baby Denim ни позволяват да
видим, че винаги има любов, винаги има светлина и дори да има малко тъмнина винаги можем да
накараме светлината да заблести ярко.
Цветова комбинация Love and Light включва: 28 бр. кълбета x 100 гр. и аз препоръчвам плетене
с кука I - 5 мм.
Baby Denim
Baby Cream
Baby Lemon
Baby Pink
Baby Mint
Baby Blue

x7
x6
x3
X5
x4
x6

В готов вид размера е около: къса страна - 66 инча/167 см; дълга страна – 62 инча/157,5 см.

Ако използвате собствена цветова комбинация
Официалните цветови комбинации ще ви дадат представа за това, какво количество ще ви е
необходимо в зависимост от типа прежда и нейното тегло, а също и за какъв брой цветове да
изберете.
Различните типове прежда изискват различно количество, но все пак, като ориентир, аз
използвах:
Stylecraft Special Dk - около 4 192 метра;
Stylecraft Life и Batik mix - около 2 915 метра;
Stylecraft Classique Cotton Dk – около 4 012 метра;
Stylecraft Baby Aran – около 4 485 метра.

 Кога мога да закупя моята прежда?
Всички цветови комбинации ще са налични за продажба в регионалните магазини-участници
от
2018 г.
Всички цветови комбинации ще са налични за продажба в он-лайн-магазините, които участват
от 26ти февруари 2018 г.
Ще добавя линкове към тях възможно най-скоро.
19ти февруари

С обич!
Хелън

