Mandala Madness Część 1
Witam w naszej wspólnej niesamowitej podróży.
Ok, jesteście gotowe?

Zaczynamy......

Nasza podróż zaczyna się od kwiatu, który delikatnie rozchyla swoje płatki jak kwiat
lotosu. W starożytnym Egipcie kwiat lotosu symbolizował słońce i tworzenie, więc
stwórzmy coś razem. ♥

♥ Materiały i kolory
Na wymogi tego instruktażu użyłam włóczki Scheepjes Merino Soft oraz szydełka 4 mm
Clover Amour .

Prawa autorskie: Helen Shrimpton, 2015.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorka z: www.crystalsandcrochet.com
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Wskazówki: [] Wskazówki są napisane fioletowym w italiku, po to, by pomóc i poprowadzić, i
mam nadzieję, ułatwić trochę życie, szczególnie początkującym.
Odnośniki do zdjęć są oznaczone jako [Z] z konkretnym numerem zdjęcia

* * Powtórz instrukcje pomiędzy gwiazdkami tyle razy ile jest wskazane. Jest to zazwyczaj
powtórka dla całego rzędu, gdzie może być więcej instrukcji szczegółowych.
() – Powtórz instrukcje pomiędzy nawiasami tyle razy, ile jest wskazane. To jest niższy
poziom powtórek – powtórki tylko miejscowe.

Ściegi specjalne
Półsłupek składany (sps) : Wbij szydełko w tylną nitkę następnego sł i jednocześnie w
tylną nitkę odpowiedniego oczka z poprzedniego okrążenia, narzuć nitkę i przeciągnij
przez dwie pętle.
Pikotek: 3 oł, oś w to samo oczko, aby zamknąć.
Popcorn: Zrób 5 sł w to samo oczko, usuń szydełko z pętli i włóż od przodu do tyłu pierwszego
sł, a potem w upuszczoną pętlę i przeciągnij 1 oł aby zamknąć. To oł nie jest wliczane do
łańcuszków, które będą do zrobienia po popcornie.
Aby wykonać pierwszy popcorn po prostu zrób początkowy słupek albo 3 oł jako pierwszy
słupek.
Aby zrobić Początkowy Popcorn, po prostu zacznij od początkowego sł 3 oł jako twój
pierwszy sł.
Pęczek: Narzuć nitkę dwa razy, wbij szydełko we wskazane oczko lub miejsce, narzuć
nitkę i przeciągnij przez 2 pętle dwa razy (2 pętle na szydełku), narzuć nitkę dwa razy,
wbij szydełko w to samo oczko albo miejsce, narzuć nitkę i przeciągnij przez 2 pętle dwa
razy (3 pętle na szydełku), narzuć nitkę dwa razy, wbij szydełko w to samo oczko albo
miejsce, narzuć nitkę i przeciągnij przez 2 pętle dwa razy (4 pętle na szydełku), narzuć
nitkę i przeciągnij przez te 4 pętle.
Początkowy pęczek: zrób słupek początkowy, ale nie wykonaj go do końca - nie
narzucaj ostatniej nitki tylko przeciągnij nitkę przez 2 pętle, narzuć nitkę dwa razy, wbij
szydełko w to samo oczko lub miejsce, narzuć nitkę i przeciągnij przez 2 pętle dwa razy
(2 pętle na szydełku), narzuć nitkę dwa razy, wbij szydełko w to samo oczko albo
miejsce, narzuć nitkę i przeciągnij przez 2 pętle dwa razy (3 pętle na szydełku), narzuć
nitkę i przeciągnij przez te 3 pętle.

1. Zacznij od magic ring, zrób 16 ps.
Połącz z pierwszym ps za pomocą oś i ściągnij mocno pierścień.
Liczba oczek: 16 ps.

2. 3 oł [liczyć jako sł] sł w to samo o, (2 oł pomiń nast. o, 2 sł w nast. o) jeszcze 7 razy,
2oł.
Połącz z górą łańcuszka początkowego. Odetnij włóczkę i zabezpiecz końce.
Liczba oczek: 16 sł, 8 łuków z 2 oł.

Wskazówka: Aby nauczyć się jak uformować idealny pikotek zajrzyj do instruktaży na
mojej stronie.
3. Pracuj z przodu okrążenia 2 i WYŁĄCZNIE w pominiętych oczkach okrążenia 1,
wykonaj ps początkowy rzędu, 3 oł i oczko ścisłe (oś) w to samo oczko (o.) aby
uformować pikotka [Z1,2,3]
*ps w kolejne pominięte o, 3 oł, oś w to samo o aby uformować pikotka. *
Powtórz od * do * jeszcze 6 razy.
Połącz z ps początkowym oś, odetnij włóczkę i przeciągnij końcówki na tył robótki i
zabezpiecz je.
Liczba oczek: 8 ps z pikotkami.

4. Zrób początkowy popcorn w drugi sł dowolnej pary z okrążenia 2,
*3 oł, pomiń przestrzeń z łańcuszka z 2 oczek, pomiń nast. o, zrób popcorn w następne
o*
Powtórz od * do * jeszcze 6 razy, 3 oł.
Połącz z pierwszym popcornem, odetnij włóczkę i zabezpiecz końce.
Liczba oczek: 8 popcornów, 8 łuków 3 z oł.

5. Wykonaj ps początkowy w jakikolwiek łuk z 2 oł z okrążenia 2 również pracując na
łuku z 3 oł z okrążenia 4,
*w następnym łuku z 2 oł wykonaj 7 słp, [upewnij się, że popcorn znajduje się na
przodzieTwoich oczk i, że pracujesz na obydwu łukach ], [Z2] ps w nast. łuk 2 oł.*
Powtórz od * do * jeszcze 3 razy, pomiń ostatni ps.
Połącz z ps początkowym, odetnij włóczkę i zabezpiecz końce.
Liczba oczek : 4 ps, 4 muszelki z 7 słp.

6. Zrób słp początkowy w dowolny ps, wykonaj 4 słp w to samo o, 3oł i oś w szczyt słp,
aby uformować pikotka [Z3], wykonaj jeszcze 4 słp w to samo o,
*2 oł, oś w podstawę [O5] muszli z tyłu Twojej robótki [Z5], 2 oł,
w następne oczko, (5słp, 3oł pikotki, 4słp).*
Powtórz od * do * 2 razy, 2 oł, oś w podstawę [O5] muszli, 2 oł.
Połącz z początkowym słp, odetnij włóczkę i zabezpiecz końce.
Liczba oczek: 4 grupy 9 słp z pikotkiem [36 słp w sumie], 8 łuków z 2 oł.

7. Wykonaj półsłupek początkowy w tn siódmego słp jakiejkolwiek grupy,
*tnpsp w nast, o [ósmy słp], tnsł w nast. o [dziewiąty słp], 3 słp w łuków z 2oł, omiń oś, 3
słp w nast. łuk z 2 oł, tnsl w nast. o [pierwszy słp], tnpsp w nast. o [drugi słp], tnps w
nast. o [trzeci słp], 3 oł, pomiń nast. 3 o, tnps w nast. o [siódmy słp].*
Powtarzaj od * do * jeszcze 3 razy, pomiń ostatni tnps.
Połącz z początkowym ps, odetnij nitkę i zabezpiecz końcówki.
Liczba oczek: 8 tnps, 8 tnpsp, 8 tnsł, 24 słp, 4 łuki z 3 oł.

8. 1oł, ps w to samo o, ps w nast. o,
*(2ps w nast. o, ps w nast. 2o) trzy razy, ps w nast. o, 3oł, pomiń nast. 3oł, ps w nast.
2o.*
Powtarzaj od * do * jeszcze 3 razy, pomiń ostatnie 2ps.
Połącz do pierwszego ps, odetnij nitkę i zabezpiecz końcówki.
Liczba oczek: 60 ps, 4 łuki z 3oł .

9. Zacznij wykonując pnsłp początkowy w pierwszy ps z dowolnej grupy, pnsłp w nast.
14 o,
*1oł, ps na środku oł z [O7 i O8], 1oł, pnsłp w nast. 15 o.*
Powtórz od* do* jeszcze dwa razy, 1oł, ps na środku obydwóch oł, 1ol, NIE ŁĄCZ.
Liczba oczek: 4ps, 60 pnsłp, 8 łuków z 1oł.

10. *Zrób składany ps [zobacz ściegi specjalne] w nast. 15 słp, pomiń łuk z 1 oł, ps w ps,
pomiń łuk z 1 oł.*
Powtórz od * do * jeszcze 3 razy.
Połącz ze składanym ps, odetnij i zabezpiecz końcówki.
Liczba oczek: 60 sps, 4 ps.

11. Zacznij ps początkowym w którykolwiek półsłupek pomiędzy grupami półsłupków
składanych, ps w pikotek [O6], ps w ten sam ps [O10] [Z2]
*ps w nast. 15 półsłupków składanych, ps w ps, ps w pikotek, ps w ten sam ps*
Powtórz od * do * jeszcze 3 razy, pomijając ostatnią grupę ps/pikotek.
Połącz z ps początkowym oczkiem ścisłym.
Liczba oczek: 72 ps.

12. Wskazówka: grupy 4oł /słp składają się na ps wykonane w pikotek i oczko powyżej

ósmego składanego ps, dając razem 8

Zacznij od ps zrobionego w pikotek *(oś, 4oł, słp, 4oł, oś) w nast. o, ps w nast. 8 o*
Powtórz * do * jeszcze 7 razy.
Połącz z 1szym oś, utnij i schowaj nitki.
Liczba oczek: 64 ps, 8 słp, 16 łuków z 4oł.

13. Zacznij od ps początkowego zrobionego w piaty ps po którejkolwiek z pętelek słp/oł,
*pomiń nast. 3 o, w pętlę z 4oł zrób 7 słp, słp w słp, zrób 7 słp w nast. pętlę z 4oł, pomiń
nast. 3 o, ps w nast. 2 o*.
Powtórz od * do * jeszcze 7 razy, pomiń ostatni ps.
Połącz oś z początkowym ps.
Liczba oczek: 16 ps, 120 słp.

14. *Pomiń ps-y, sł w pierwszy słp z nast. grupy, 2 sł w nast. 13 o, sł w ostatni słp*
Powtórz od * do * jeszcze 7 razy
Połącz z pierwszym sł, utnij i schowaj nitki.
Liczba oczek: 224 sł.

Wskazowka: Twoja robótka będzie teraz falować, ale wszystko będzie znowu płaskie po
kilku następnych okrążeniach.

15. Zacznij od optps w którymkolwiek sł, zrób optps w każdy kolejny sł.
Połącz z pierwszym optps, utnij i schowaj nitki.
Liczba oczek: 224 optps.

Wskazówka: Wrabiaj wszystkie końcówki, sugeruję aby końcówki z [O15] wrobić w
[O12] aby było łatwiej pracować w oczkach z [O15] w następnej części.

Gratulacje część 1 Twojej Mandala Madness jest już gotowa....
do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
Proszę chwalcie się swoimi postępami, z radością przeczytam też wszystkie
komentarze i pytania, które macie.

Wymiary mandali (15 okrążeń):

Merino Soft Dk szydełko 4 mm = 8 cali, około 20.5 cm
Colour Crafter szydełko 4.5 mm = 9 cali, około 23 cm
Stonewash XL szydełko 5.5 mm = 11 ½ cali cala, około 29 cm

