
     Mini CAL - Mój Trójkątny Szal 

 

Witam wszystkich, miło mi jest być z Wami ponownie w moim nowym Mini CALu... 

 Izraelska firma “Soft Wall” jest sponsorem tego projektu i szal został wykonany z użyciem 

pięknych włóczek sprowadzanych przez nich. 

Gdzie można znaleźć informacje i instrukcje? 

Wzór będzie publikowany na moim blogu   (możesz się zarejestrować i otrzymywać aktualności 

mailem) i na Ravelry , będę też publikować aktualności na moim Facebooku.  

http://hatchalotsarit.co.il/
http://www.ravelry.com/people/saritgrinberg


 Będziemy mogły dzielić się zdjęciami i konsultować się przez moją  Facebookową grupę CALu, a 

także w grupie Facebookowej CAL-CROCHET ALONG która zajmie się hostingiem tego projektu, 

możecie też zatagować #hatchalot_simply_create na Instagramie. 

Harmonogram 

Projekt składa się z 3 części i będzie trwał 3 tygodnie: 

Część 1: Szal - zostanie opublikowana 8-go grudnia 2016 

Część 2: Pomponowe zakończenie - zostanie opublikowane 15-go grudnia 2016 

Część 3: Tajemnicza i zaskakująca zapinka do szalu - zostanie opublikowane 22-go grudnia 2016 

Co powinnaś wiedzieć? 

Projekt ten jest na poziomie początkującego i nadaje się nawet na pierwszy szydełkowy projekt. 

Musisz tylko znać podstawowe ściegi szydełkowe: łańcuszek, półsłupek z nawiniętą nitką, 

słupek. 

Na końcu każdego instruktażu będą foto instrukcje by pomóc w zrozumieniu gdzie i jak zacząć. 

Materiały: 

• 4 paczki włóczki Himalaya air wool multi 100 gram, 155 metry (170 jardy, 3.5 uncje).(4 

MEDUM-średnia). 

• Jakakolwiek włóczka ( wystarczy z własnych zbiorów) w kolorze wg własnego uznania 

aby wykonać broszkę dla szalu. 

• Szydełko 9-10 mm w zależności od próbki (więcej informacji później). 

• Igła do chowania końcówek.  

• Krótkie druty do robienia dla warkocza ( jeden drut lub zestaw trzech).  

*** Zestawy są dostępne do nabycia w moim sklepie internetowym LINK 

https://www.facebook.com/groups/1695414864015506/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/?fref=ts
https://www.instagram.com/hatchalot_simply_create/
http://hatchalotsarit.co.il/product/my-triangle-shawl-cal-yarn-kit-international-shipping/


  

 

Wielkość szalu: 

Długość ukończonego szalu powinna wynosić około 1.5-1.65 metra (59-65 cali) w zależności jak 

ciasno robisz, jakiej używasz włóczki i jakim robisz szydełkiem. 

Wzór możesz powiększyć albo zakończyć wcześniej by otrzymać mniejszy szal. 

 

Podziękowania: 

• Dla firmy “Soft Wall”  

• Dla testerów szala: Sharon Nevo, Iris Fait, i Miki Kochman. 

• Dla Sharon Nevo i Iris Fait za pomoc w tłumaczeniu na angielski.  

• Dla Adminek i grupy Facebookowej CAL – CROCHET ALONG 

• Dla tłumaczek Calu – które wykonują wspaniałą wolontariacką pracę 

(Joanna Janicka i Małgorzata Dz ) 

 

Kto się ze mną przyłączy do mojego trójkątnego szalu Mini Cal?  

 

Do zobaczenia 8-go grudnia 2016 

Po prostu twórzmy…. 

Sarit  


