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A Sacred Space bemutatása Közös horgolás. 
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Ez a gyönyörű közös horgolás (CAL) a Helen’s Hookaholics facebook csoport támogatásával 

jön létre. https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 

Minden egyes része megtalálható lesz a honlapomon is. 

 

Ez a minta kizárólag Helen Facebook csoport tagjaié és szerzői jogi védelem alatt áll. Bármilyen 

fordítás csak Helen engedélyével készülhet, a minta bármely részének megosztása tilos. 

Ha más csoportban, online vagy személyesen szeretnéd megosztani, kérlek győződj meg arról, 

hogy rendelkezel Helen engedélyével, mivel ez nem megengedett a CAL végéig.  . 

A linket a www.crystalsandcrochet.com –hoz vagy a Facebook csoporthoz bárkivel 

megoszthatod. 
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“A szent hely egy kijelölt terület, más helyektől megkülönböztetett tér. 

A szent hely a figyelmet a benne lévő formákra, tárgyakra és cselekedetekre összpontosítja, 

vallási vagy szellemi jelentések hordozójaként tárja elénk őket.” 

 

Mindannyian különleges, gyönyörű lélekkel rendelkezünk, aki megérdemli, hogy szeressék és 

ápolják. Időt kell szentelnünk arra, hogy szeressük magunkat, szükségünk van arra, hogy 

legyen egy csendes hely, ahol engedhetjük kreativitásunkat ragyogni. Szükségünk van 

fizikailag és szellemileg is egy szent helyre az életünkben.  

 

Legyen a szent helyed egy csodálatos alkotóműhely, akár a nappali egy aprócska sarka, vagy 

a kert egy eldugott szeglete. Ez a hely értékes, és az életedben szereplő emberek által is 

tisztelet kell, hogy övezze. 

 

A mindennapi rohanó világtól távol, egy hely, ahol békében alkothatsz, ahol időt adhatsz 

magadnak, a feltöltődésre, hogy eltávolodj mások elvárásaitól. 

 

Remélem, míg a közös horgoláson tevékenykedsz, megtalálod a belső békédet és a 

megnyugvást, és a szíveden átárad az a szeretet, amit a mintába rejtettem.  

 

 

Szeretettel Helen 
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Hasznos információk 
 

♥ Ez a közös horgolás/CAL  9 héten át tart, július 26-án pénteken kezdődik, az utolsó része 

pedig szeptember 20-án lesz.  

 

♥ Minden egyes rész pénteken este 19:00-kor jelenik meg. 

 

♥ Minden héten a honlapomról letölthető a legújabb pdf fájl, a Facebookon a Helen’s Hookalistic 

csoportban is megjelenítésre kerül a link, illetve a speciális fájl az összes szükséges információt 

tartalmazó linkekkel.  

♥ Választhatsz US és UK English leírást, mindkettőt fényképes vagy csak szöveges változatban, 

valamint teljes videó-segítséget.   

 

♥ Van néhány csodálatos tag a csoportunkban, akik nagyon keményen dolgoznak a Szentelt 

hely közös horgolás fordításán, az alábbi nyelveken:  
 

Dél-Afrikai holland – Afrikaans Jane Verster, Hester du Plessis, Audrey Muller. 

Arab – عربى   Marian Zakhary, Banan Flemban. 

Cseh - Čeština  Martina Djebara. 

Dán - Dansk   Anja Hoberg, Hanne Elisabeth Hansen.  

Holland - Nederlands Simone Ypkemeule, Josephine Schuurman. 

Finn - Suomi   Mervi Järvensivu, Elina Päiviö, Elina Ellu Rydman, Teija Anttila. 

Francia - Français  Marie Tremblay, Yvaine Schulz, Marie Eve Lamotte Poncet 

Német - Deutsch  Astrid Seidel, Ursula Prandtstetter, Dania Olsen.  

Héber - עברית   Sarit Grinberg, Iris Fait, Sharon Nevo, Tali Shchori, Tami Sultan 

Nudelman. 

Hungarian - Magyar            Pozsega Kinga, Szemenyei Ágnes 

Indonéz -    Indah Utama Sari, Jeanny Jeanny. 

Olasz - Italiano  Olga Selis, Elena Mandelli, Silvana Albanese Tabacchi.  

Orosz – русский  Anastasia Moroz, Daria Nassiboulina. 

Spanyol - Español  Rosanna Maggi Churin, Gema Blasco 

Svéd - Svenska  Ulrika Larsson, Åza Karlsson, Agnetha Magnusson.  

Urdu - اردو   Rubia Khawaja, Zouja E Ammar. 

Magyar – Magyar  Pozsega Kinga, Szemenyei Ágnes 

 

 

Nagyon köszönöm az időtöket és a kemény munkátokat, minek következtében a világ számos 

részéről csatlakozhatnak az emberek ehhez a közös horgoláshoz.  
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Mire lesz szükséged? 
 

 

Fonalszükséglet. 

2 hivatalos fonalcsomag létezik. 

 

Sacred Love – szent szerelem 

A rózsaszín és zöld gyönyörű lágy 

árnyalataiban, melyek a szív közepét és a 

feltétel nélküli szeretet pozitív energiáját 

jelképezik. 

 

Stylecraft Life Dk x 17 gombolyag~ 75% prémium 

akril és 25% gyapjú. 

 

Cream   x 6 

Mint  x 2 

Fuchsia   x 3 

Lilly   x 3 

Rose   x 3  

 

A szent szerelem fonalcsomagot 

megrendelheted online, a Woolwarehouse vagy 

a Deramores oldalán. 

 

 

 

Sacred Balance – szent egyensúly 

Ha mindent magunkba fogadunk és hagyjuk, 

hogy harmóniába kerüljenek egymással, akkor 

érjük el az egyensúlyt.  

A szivárvány színeit választottam egy kis 

különbséggel. A világos, sötét, fényes és pasztell 

árnyalatok csodálatos keverékét, amely egy 

nagy energiájú színpalettát hozott létre. 

 

Stylecraft Special Dk x 20 gombolyag ~ 100% 

prémium akril. 

 

Mushroom x 3 

Empire  x 2 

Violet  x 2 

Graphite x 3 

Lincoln  x 2 

Buttermilk x 2 

Pomegranate x 2 

Soft Peach x 2 

Blush  x 2 
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A szent egyensúly fonalcsomagot megrendelheted online, a Woolwarehouse vagy a 

Deramores oldalán. 

 

Ha más színeket választanál, akkor összesen  

kb. 4400 m DK vastagságú fonalra [3 weight/8-ply] lesz szükséged, attól függően hány színt 

használsz, illetve 4 mm-es horgolótűre. 

vagy 

kb. 4800 m Worsted/Aran fonalra [4 weight/10-ply], attól függően, hány színt használsz, 

valamint 5 mm-es horgolótűre. 

 

 

Végső méret: 

DK vastagságú fonal és 4mm-es tű esetén kb. 152 cm oldalú négyzet. 

Worsted/Aran vastaságú fonal és 5mm-es tű esetén pedig kb. 183 cm oldalú négyzet. 

 

Legalább 24 db szemjelölőre lesz szükséged. 

 

A közös horgolás közeledtével még több információ fog megjelenni a honlapomon.  

 
 

Hasznos tudnivalók a közös horgolás megkezdése 
előtt. 
 

Ha még csak most ismerkedsz a mintáimmal, akkor érdemes néhány alapvető technikával 

megismerkedned: 

 

Mágikus kör: https://www.youtube.com/watch?v=Dfv8o6j3KKo&t=2s 

Láthatatlan illesztés: https://www.youtube.com/watch?v=voVI8DUeKqw&t=4s 

Álló szemek: https://www.youtube.com/watch?v=wy0Me0NPUOg&t=2s 

 

Számos alap tudnivaló megtalálható kezdők számára is a honlapomon és a youtube 

csatornámon is. 

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

 

 

 
 

 
 

 


