Szaleństwo Mandali część 2
Ten tydzień zamieni Was w gwiazdy, więc pozwólcie swojej kreatywności błyszczeć i
migotać.
Nie zapomnijcie dzielić się z nami swoimi postępami, zwłaszcza na facebook'u, gdzie
można skorzystać z niesamowitej pomocy, która czeka na każdą z Was, jeśli zabrniecie
w kozi róg.
W tej części potrójne pęczki przypominają mi Fleur De Lys, co jest stylizowaną lilią,
która jest używana od setek lat, jest ona moją ulubioną metodą używania pęczków.
Chciałabym podziękować Kimberley Slifer i grupie administratorskiej z Official CCC
Social Group za hosting tego CAL’u
A także niesamowitym paniom z grupy CAL - Crochet A Long, które wykonują wspaniałą
pracę tłumacząc instrukcje na inne języki, co pozwala skorzystać z tego CAL’u wielu
ludziom na całym świecie.
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Jeżeli nie przeczytałaś notatki wprowadzającej, możesz ją znaleźć tutaj.
Znajdziesz tam wszystkie informacje o Yarn Packs, jak dużo włóczki będziesz
potrzebować, rozmiary szydełka, wymiary Twojej gotowej narzuty i inne
informacje.
Warto też dodać do zakładek główną stronę Mandala Madness, ponieważ będzie
ona zawierać wszystkie wiadomości na temat tego projektu i cotygodniową jego
część.
Można tez dodać ten projekt CAL do swojej listy (kolejki) w Ravelry.
Proszę mieć na względzie, że to jest mój projekt i jest chroniony prawami
autorskimi. Możesz się podzielić z każdym linkiem do tej strony, możesz
wydrukować zdjęcie lub instruktaż dla własnego użytku, ale proszę niczego nie
poprawiać i nie zmieniać. Proszę kochajcie mnie i szanujcie jak ja Was kocham i
szanuję ♥
Chciałabym zasugerować obejrzenie instruktaży zdjęciowych przed ściągnięciem
PDF, z którym będziesz pracować, znajdziesz go na końcu instruktażu.
Na końcu tego instruktażu możesz też znaleźć link do filmu, przygotowanego
przez Esther Dijkstra z itsallinanutshell
Tłumaczenia
Holenderski ♥ Szwedzki ♥ Francuski ♥ Niemiecki ♥ Hiszpanski ♥ Polski ♥

♥
Materiały i kolory
Na potrzeby tego instruktażu używam włóczki Scheepjes Merino Soft i szydełka 4 mm
Clover Amour .
Kolory użyte w każdym okrążeniu są wymienione niżej, nie są one zamieszczone w
żadnym pliku PDF, więc może chciałabyś poświęcić chwilę, by zanotować jakiego
zestawu kolorów będziesz używać.

Prawa autorskie: Helen Shrimpton, 2015.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorka z: www.crystalsandcrochet.com

Część 2
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Wskazówka: [] Wskazówki są napisane fioletowym w italiku, po to, by pomóc i
poprowadzić, i mam nadzieję, ułatwić trochę życie, szczególnie początkującym.

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

Specjalne ściegi:
Składany półsłupek: Wbij szydełko w tylną nitkę następnego słupka podwójnego i
jednocześnie w tylną nitkę odpowiadającemu mu słupka z poprzedniego rzędu, narzuć
nitkę i przeciągnij przez dwie pętle, narzuć nitkę ponownie i przeciągnij przez dwie
pozostałe pętle. Zajrzyj tutaj by nauczyć się więcej.
Początkowy pęczek: 3 oł, 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.
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.

16. Zacznij półsłupkiem początkowym w dwudziesty czwarty optps [piąty od końca] z
jakiejkolwiek grupy, ps w nast. o,
*ps w czwarty optps z następnej grupy, ps w nast. o, 5 oł optps na górze środkowego słp
[O13], 5 oł, ps w dwudziesty czwarty optps, ps w nast. o.*
Powtórz od * do * jeszcze 7 razy, omiń ostatnie 2 ps.
Połącz z pierwszym ps oczkiem ścisłym.
Liczba oczek: 32 ps, 8 optps, 16 x 5 oł .

17. 3 oł [zamiast 1 słupka] albo zrób słupek początkowy, sł w nast. 3 o ,
* w łańcuszek z 5 oł (2 psp, 3 ps), omiń optps, w nast. łańcuszek z 5 oł (3 ps, 2 psp), sł
w nast. 4 o.*
Powtórz od * do * jeszcze 7 razy, pomiń ostatnie 4 sł.
Połącz oczkiem ścisłym z 3 oł lub słupkiem początkowym.
Liczba oczek: 48 ps, 32 psp, 32 sł.

18. Oś w trzeci sł, zrób (pęczek początkowy, 3 oł, pęczek, 3 oł, pęczek) wszystkie w to
samo oczko [trzeci sł],
*4 oł, omiń nast. 5 o, ps w nast. 2 o, 4 oł, omiń nast. 6 o, w nast. o [ trzeci sł] (pęczek,3
oł, pęczek, 3 oł, pęczek ).*
Powtórz od * do * jeszcze 6 razy, 4 oł, omiń nast. 5 o, ps w nast. 2 o, 4 oł, omiń
następne nast. o.
Połącz z początkowym pęczkiem, obetnij nitkę i zabezpiecz końcówki.
Liczba oczek: 16 ps, 24 pęczki, 16 łuków z 3 oł, 16 łuków z 4 oł.

19.Wskazówka: W tym okrążeniu będziesz pracować z oczkami z okrążenia 15,17 i 18,

ponieważ instrukcje są obszerne przedstawiono je w formie listy, aby było łatwiej za nimi
podążać.
Zacznij półsłupkiem początkowym w tylną nitkę czternastego optps [O15] i pierwszy ps z
jakiejkolwiek pary ps [O18],
*omiń nast. optps [O15] i zrób ps w tylną nitkę nast. optps [O15] i drugi ps [O18],
pracując z przodu łuku z 4 oł psp w nast. 2 o [O17],
sł w nast. 2 o [O17],
ps w pęczek [O18],
3 ps w łuk z 3 oł,
ps w nast. pęczek, 1 oł [tworząc szpic],
3 ps w nast. łuk z 3 oł,
ps w pęczek,
ps w nast. łuk z 4 oł,
pracując z przodu łuku z 4 oł i w o [O17],
omiń pierwsze o, sł w nast. 2 o,
psp w nast. 2 o,
ps w tylną nitkę czternastego optps z [O15] i pierwszy ps z [O18].*
Powtórz od * do * jeszcze 7 razy, omiń ostatni ps.
Połącz z pierwszym ps używając oś.
Liczba oczek: 96 ps, 32 psp, 32 sł.

Wskazówka: 1 oł szpica nie liczą się do końcowej liczby oczek.

20. 1 oł i ps w to samo o, ps w nast. 2 o,
*psp w nast. 8 o, w szpic z 1 oł (2 psp, 1 oł, 2 psp), psp w nast. 8 o, uważaj by nie
ominąć pierwszego o, ps w nast. 4 o.*
Powtórz od * do * jeszcze 7 razy, omiń ostatnie 3 ps.
Połącz z pierwszym ps oś.
Liczba oczek: 32 ps, 160 psp.

21.1 oł i ps w to samo o, ps w nast. 2 o, *psp w nast. 10 o, 5 psp w szpic z 1 oł , psp w
następne 10 o uważaj by nie ominąć pierwszego o, ps w nast. 4 o.*
Powtórz od * do *jeszcze 7 razy, omiń ostatnie 3 ps.
Połącz z pierwszym ps, obetnij nitkę i zabezpiecz końce.
Liczba oczek: 32 ps, 200 psp.

22. Zacznij podwójnym słupkiem początkowym w przednią nitkę ostatniego psp z
jakiejkolwiek grupy, *2 oł, omiń nast. 4 ps, pnsłp w nast. 25 o.*
Powtórz od * do * jeszcze 7 razy, omiń ostatni pnsłp.
Połącz z pierwszym pnsłp tylko w przednią nitkę oś.
Liczba oczek: 200 pnsłp, 8 łuków z 2 oł .

23. Zrób składany ps w początkowy pnsłp, *omiń 2 oł, zrób składany ps w nast. 25
pnsłp, [zwróć uwagę, aby pracować w wolne tn [O22] u podstawy każdego o, przede
wszystkim wokół szpica ].*
Powtórz od * do * jeszcze 7 razy, omiń ostatni składany ps.
Połącz z pierwszym składanym ps, obetnij nitkę i zabezpiecz końce.
Umieść znacznik w trzynasty składany ps w każdym szpicu.
Liczba oczek: 200 składanych ps.

Gratulacje, posiadasz teraz piękną ośmioramienną gwiazdę, i skończyłaś
część 2...
Do zobaczenia za tydzień.

