הכירו את "לסרוג יחד" מרחב מקודש.
זכויות יוצרים :הלן שרימפטון .2019 ,כל הזכויות שמורות.
מאת :הלן www.crystalsandcrochet.com

"לסרוג יחד" חדש ויפיפה זה ,יתארח בקבוצת הפייסבוק של הלן:
Hookaholics.https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
כל חלק יהיה זמין גם באתר שלי.
דוגמה זו היא ייחודית לחברי קבוצת הפייסבוק של הלן ומכוסה תחת חוק זכויות היוצרים .כל תרגום הוא רק באישור מהלן ,אין
לשתף אף חלק מדוגמה/לסרוג יחד זה.
אנא הקפידו לבקש אישור מהלן ,אם תרצו להשתתף בכל קבוצה אחרת שהיא און ליין או באופן אישי ,זה לא יאושר אלא לאחר
שה"לסרוג יחד" יסתיים.
אפשר לשתף את הקישור  www.crystalsandcrochet.comאו את הקישור לקבוצת הפייסבוק עם כל אחד.
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"מרחב מקודש הוא מקום מוגדר ,מרחב הנפרד מחללים אחרים.
מרחב מקודש ממקד את תשומת הלב בצורות ,בחפצים ובפעולות שבתוכו והם נושאים בתוכם משמעות דתית או רוחנית".
כל אחד ואחת מאיתנו הוא נפש ייחודית ויפה הזכאית לאהבה והזנה .אנו צריכים להקדיש את הזמן לאהוב את עצמנו ושיהיה
לנו מרחב שקט שיאפשר ליצירתיות שלנו להאיר .אנו זקוקים למרחב מקודש פיסי ומנטלי בחיינו.
בין אם המרחב המקודש שלכם הוא חדר יצירה מדהים או פינה קטנטנה בסלון שלכם ,או אפילו אזור מבודד בגינה שלכם,
מרחב זה הוא יקר ועל אנשים אחרים בחייכם לכבדו ולהוקירו תמיד.
הרחק מקצב החיים היומיומי העמוס ,זהו מרחב עבורכם להיות בשלווה ולהיות יצירתיים ,לאפשר לעצמכם זמן להיטען מחדש
הרחק מדרישות של אחרים.
אני מקווה ,שבזמן שתסרגו את ה"לסרוג יחד" הזה ,תמצאו שלווה פנימית ומקום של הרהור רגוע ,ושהאהבה שאני משקיעה
בעיצובים שלי זורמים דרכם אל לבכם.

באהבה ,הלן
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מידע שימושי
 בספטמבר20- כשהחלק האחרון ביום שישי ב, ביולי26- שבועות ויתחיל ביום שישי ה9 ♥ ה"לסרוג יחד" הזה ימשך
 בערב זמן אנגליה7 ♥ כל חלק יתפרסם ביום שישי בשעה
 וקובץ,Helen’s Hookaholics  יפורסמו לינקים בקבוצת הפייסבוק, להורדה באתר שליPDF-♥ כל שבוע תמצאו את קובץ ה
.מיוחד עם קישורים לכל המידע שתצטרכו
 כמו כן יהיה גם,♥ יהיו קבצים לבחירה במונחים אנגליים ואמריקאים הן במדריכים מלווי התמונות והן בגירסה הכתובה בלבד
.מדריך וידאו מלא לתמיכה
:♥ יש לנו כמה חברים מדהימים בקבוצה שעבדו קשה מאד כדי לתרגם את ה"לסרוג יחד" מרחב מקודש בשפות הבאות
Jane Verster, Hester du Plessis, Audrey Muller Afrikaans
Marian Zakhary, BananFlemban
ﻋﺮﺑﻰ
Martina Djebara
Čeština
Hoberg, Hanne Elisabeth Hansen
Dansk
Simone Ypkemeule, Josephine Schuurman Nederlands
Mervi Järvensivu, Elina Päiviö, Elina Ellu Rydman, Teija Anttila
Suomi
Marie Tremblay, Yvaine Schulz, Marie Eve LamottePoncet
Français
Astrid Seidel, Ursula Prandtstetter, Dania Olsen
Deutsch
Sarit Grinberg, Iris Fait, Sharon Nevo, Tali Shchori, Tami Sultan
עברית
Indah Utama Sari, JeannyJeanny
Olga Selis, Elena Mandelli, Silvana Albanese Tabacchi
Anastasia Moroz, Daria Nassiboulina
Rosanna Maggi Churin, GemaBlasco
Ulrika Larsson, Åza Karlsson, Agnetha Magnusson
Rubia Khawaja, Zouja E Ammar

Italiano
русский
Español
Svenska
اردو

- אפריקאנס
-ערבית
-צ'כית
-דנית
- הולנדית
-פינית
-צרפתית
-גרמנית
-עברית
Nudelman
-אינדונזית
-איטלקית
-רוסית
-ספרדית
-שבדית
-אורדו

.תודה רבה לכם על הזמן והעבודה הקשה שיאפשרו לאנשים מכל העולם להצטרף אלינו בלסרוג יחד הזה
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למה תזדקקו?
דרישות חוט
יש  2ערכות חוט רשמיות.
אהבה מקודשת Sacred Love
בגוונים בהירים של ורוד וירוק ,צבעים אלו מייצגים את מרכז הלב
והאנרגיה החיובית של אהבה ללא תנאים.
 17כדורים של - Stylecraft Life Dkתערובת של  75%אקרילן
איכותי ו  25%צמר.
 Cream X 6קרם
 Mint X 2מנטה
 Fuchsia X 3פוקסיה
 Lilly X 3לילי
 Rose X 3ורד
תוכלו לרכוש את חבילת החוטים אהבה מקודשת און ליין ב-
 Woolwarehouseאו ב.Deramores -

איזון מקודש Sacred Balance
איזון זהו מושג כשאנו מקבלים הכל ומאפשרים להכל להתמזג יחד
בהרמוניה.
בחרתי בקשת עם שינוי .תערובת נפלאה של גוונים בהירים ,כהים,
בוהקים ומט כדי ליצור פלטת צבעים אנרגטית.
 20כדורים של  100% Stylecraft Special Dkאקרילן איכותי .
 Mushroom X 3פטריה
 Empire X 2קיסרות
 Violet X 2סגול
 Graphite X 3גרפית
 Lincoln X 2לינקולן
 Buttermilk X 2חלב-חמאה
 Pomegranate X 2רימון
 Soft Peach X 2אפרסק רך
 Blush X 2סומק
תוכלו לרכוש את חבילת החוטים איזון מקודש און ליין ב Woolwarehouse -או ב.Deramores -
אם תבחרו להשתמש בצבעים שלכם תזדקקו בערך
 4400מ' של חוט ] ,Double knit yarn [3 weight/8-plyתלוי בכמה צבעים תשתמשו ,ומסרגת קרושה  4מ"מ.
 4800מ' של חוט ] ,Worsted/Aran yarn [4 weight/10-plyתלוי בכמה צבעים תשתמשו ,ומסרגת קרושה  5מ"מ.

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

גודל סופי:
בחוט  Double knitעם מסרגת קרושה  4מ"מ ריבוע של בערך  152סמ"ר.
בחוט  Worsted/Aranעם מסרגת קרושה  5מ"מ ריבוע של בערך  183סמ"ר.
תצטרכו מינימום של  24סמני תכים
עוד מידע שימושי יפורסם באתר שלי כשה"לסרוג יחד" יתקרב.

דברים שימושיים ללמוד לפני שנתחיל.
אם אתם חדשים ועוד לא מכירים את הדוגמאות והעיצובים שלי ,יתכן שתרצו ללמוד כמה כישורים לפני שנתחיל.
טבעת קסםhttps://www.youtube.com/watch?v=Dfv8o6j3KKo&t=2s :
חיבור נסתרhttps://www.youtube.com/watch?v=voVI8DUeKqw&t=4s :
תכים עומדיםhttps://www.youtube.com/watch?v=wy0Me0NPUOg&t=2s :
באתר ובערוץ היוטיוב שלי יש מדריכים בסיסיים רבים כדי לעזור למתחילים.
?https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw

באהבה,
הלן
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