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Tento nádherný nový CALbude k dispozici ve skupině Facebook Helen 's Hookaholics.
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
Každá část bude také k dispozici na mém webu.
Tento vzor je určen pouze pro členy skupiny Helen’s Facebook a je chráněn autorským
zákonem. Všechny překlady musi být povoleny od Heleny, sdílení kterékoli části tohoto
vzoru/CAL není povoleno.
Zeptejte se o povolení od Heleny, chcete-li se zúčastnit kterékoli jiné skupiny buď online, nebo
osobně, a nebude to povoleno, dokud nebude Cal dokončen.
Můžete sdílet odkaz www.crystalsandcrochet.com s kýmkoliv z vašich přátel nebo na
sociálních médiích.
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"Posvátný prostor je definovaný prostor, místo odlišené od ostatních prostorů.
Posvátné místo zaměřuje pozornost na formy, předměty a akce, které v něm probíhají, a
odhaluje je jako nositely náboženského nebo duchovního významu.
Každý a každý z nás je jedinečná a krásná duše, která si zaslouží lásku a péči. Musíme si vzít
čas, abychom se milovali a měli jsme klidné místo, aby naše tvořivost mohla svítit. Potřebujeme
jak tělesné, tak i duševní posvátné prostory v našem životě.
Bez ohledu na to, zda je váš posvátný prostor úžasnou kosmickou místností nebo malým
rohem vašeho obývacího pokoje, nebo možná i odlehlým místem ve Vaší zahradě, tento
proctor je vzácný a měl by být vždy respektován a ctěn ostatními lidmi v životě.
Mimo rušný rytmus každodenního života, měla by jste mit prostor pro sebe, abyste byli v míru
a tvořiví, abyste si dali čas k dobití a abyste se vzdálil požadavkům druhých.
Doufám, že v době, kdy budete pracovat na této přikrývce, najdete vnitřní mír a místo klidu a
relaxu a že láska, kterou jsem vložila do mých návrhů, bude proudit do Vašeho srdce.

Love Helen
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Užitečné informace
♥ CAL bude běžet 9 týdnů počínaje pátkem 26. července, s konečnou částí v pátek 20. září
♥ Každá část se bude uveřejněna v pátek večer 7pm [BST] britskeho času.
♥ Každý týden najdete PDF ke stažení na mém webu, budou zde odkazy uveřejněne ve skupině
Facebook Helen 's Hookaholics a speciální soubor s odkazy na všechny informace, které
budete potřebovat.
♥ Bude tu volba z US terminologie and UK terminologie jak v kurzu fotografií, tak v písemném
schématu a také v plné podpoře videa.
♥ Máme v naší skupině úžasné členy, kteří pracovali velmi tvrdě na překladu posvátného
prostoru v těchto jazycích:
Afrikaans - Afrikaans Jane Verster, Hester du Plessis, Audrey Muller.
Arabic – ﻋﺮﺑﻰ

Marian Zakhary, Banan Flemban.

Czech - Čeština

Martina Djebara.

Danish - Dansk

Anja Hoberg, Hanne Elisabeth Hansen.

Dutch - Nederlands

Simone Ypkemeule, Josephine Schuurman.

Finnish - Suomi

Mervi Järvensivu, Elina Päiviö, Elina Ellu Rydman, Teija Anttila.

French - Français

Marie Tremblay, Yvaine Schulz, Marie Eve Lamotte Poncet

German - Deutsch

Astrid Seidel, Ursula Prandtstetter, Dania Olsen.

Hebrew - עברית

Sarit Grinberg, Iris Fait, Sharon Nevo, Tali Shchori, Tami Sultan Nudelman.

Indonesian -

Indah Utama Sari, Jeanny Jeanny.

Italian - Italiano

Olga Selis, Elena Mandelli, Silvana Albanese Tabacchi.

Russian – русский

Anastasia Moroz, Daria Nassiboulina.

Spanish - Español

Rosanna Maggi Churin, Gema Blasco

Swedish - Svenska

Ulrika Larsson, Åza Karlsson, Agnetha Magnusson.

Urdu - اردو

Rubia Khawaja, Zouja E Ammar.

Děkuji za vaši tvrdou práci za váš čas, který jste si udělali , abyste umožnili mnoha lidem z
celého světa, aby se připojili k našemu CAL.
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Co budeš potřebovat?
Jakou vlnu budete potřebovat.
Existují 2 oficialní balíky příze.
Posvátná láska
V nádherných měkkých odstínech růžové a
zelené představují tyto barvy srdeční centrum
a pozitivní energii bezvýhradné lásky.
Stylecraft Life Dk x 17 klubíček ~ směs 75%
prémium acrylic a 25% vlny

Cream
Mint
Fuchsia
Lilly
Rose

x6
x2
x3
x3
x3

Sadu vln na Posvátnou lásku si můžete
zakoupit online ve Woolskladu nebo v
Deramores.

Posvátná Rovnováha
Rovnováha je dosažena, když se obejdeme se
vším a umožneme všem splynout v harmonii.
Vybral jsem si duhu s rozdílem. Nádherná směs
světlých, tmavých, jasných a tlumených
odstínů, která produkuje barevnou paletu s
vysokou energetickou barvou.
Stylecraft Special Dk x 20 klubíček ~ 100%
premium acrylic.
Mushroom
Empire
Violet
Graphite
Lincoln
Buttermilk
Pomegranate
Soft Peach
Blush

x3
x2
x2
x3
x2
x2
x2
x2
x2

Sadu na Posvátnou Rovnováhu můžete zakoupit v online obchodech Woolwarehouse or
Deramores.
Pokud se rozhodnete pro vlastní barvy, budete potřebovat cca.
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4400 metrů/ 4800 yards dvojitých přízí [3 weight/8-ply], v závislosti na počtu barev, které
používáte, a 4 mm(G) háček
4800 metrů /5250 yards Worsted/Aran příze [4 weight/10-ply], v závislosti na počtu barev,
které používáte, a 5 mm(H) háček
Velikost hotové deky:
Dvojitá příze 4 mm háček cca. 60 inches/152 cm čtverec.
Worsted/Aran příze 5.5 mm háček cca. 72 inches/ 183 cm čtverec
Budete potřebovat minimálně 24 značítek
Na mých webových stránkách bude k dispozici více informací, jak se CAL přiblíží.

Užitečné informace, než začneme.
Pokud jste v mých návrzích a vzorcích noví, budete se možná chtít naučit pár dovedností, než
začneme.
Kouzelný kruh: https://www.youtube.com/watch?v=Dfv8o6j3KKo&t=2s
Neviditelné spojení: https://www.youtube.com/watch?v=voVI8DUeKqw&t=4s
Stojící sloupky: https://www.youtube.com/watch?v=wy0Me0NPUOg&t=2s
Mám mnoho základních výukových programů na webových stránkách a YouTube na pomoci
začátečníkům.
https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw?

Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2019 ♥ All Rights Reserved.

