Aziza Mandala Birlikte Örelim - Bilgilendirme
Bu projede 125 m / 50 g olan Kartopu Organica % 100 merserize pamuk ipliğini kullandım.
İplerim Hobium Yarns’dan gelmektedir, onları burada bulabilirsiniz:
https://www.hobiumyarns.com/urun/detay/0-3224
İstediğiniz herhangi bir ipliği kullanabilirsiniz, tığ kalınlığını ve örme gerginliğini seçtiğiniz
ipliğe göre ayarlamayı unutmayın. Modeldeki ölçüler benim bu mandalam ve örme
gerginliğim içindir. Hepimizin farklı bir örme gerginliği vardır ve bu yüzden benim kullandığım
aynı ipliğe ihtiyacınız olmayabilir. Bütün renklerden iplerim arttı, ama belki de sizin bu projeyi
tamamlamanız için biraz daha ipliğe ihtiyacınız olabilir ya da belki de benimkinden daha fazla
ipiniz artabilir.
Tarifteki renk şeması benim aklımdaki renklerdir. İstediğiniz renkleri seçebilirsiniz.
Daha fazla veya daha az renk kullanmak istiyorsanız, Aziza'nızdan memnun olduğunuz
sürece, sorun değil. Belki tek bir renkte yapmak istersiniz?
Renk sayısını değiştirirseniz ne kadar ipliğe ihtiyacınız olacağını söyleyemem, bu tamamen
renklerinizi hangi sırayla yerleştirdiğinize bağlıdır.
Benim Aziza'mın toplam ağırlığı 450 g'dır. Başka bir iplik seçerseniz, aynı m / g bir pamuk iplik
kullanmıyorsanız, ağırlığın farklı olacağını unutmayın.
İplik: Kartopu Organica (125 m / 50 g).
Miktar: K010, K245, K571, K576, K604 ve K787 renklerinin her birinden 2 yumak.
Tığ: 3 mm.
Boyut: yaklaşık 76 cm.
Faydalı bilgiler
-

Renk değiştirirken serbest ilmek (standing stich) yapın. Bir başlangıç zinciri çekerek
başlamak isterseniz bu da tabii ki yapılabilir.
Renk değiştirmeyecekseniz ilk ilmek, bir başlangıç zinciri yerine geçer.
Renk değiştirdikten sonra, ŞAYET başka hiç birşey belirtilmemişse bir sonraki yeni
sıraya bir öncekinin bittiği yerden başlayın.
Şayet başka hiç birşey belirtilmemişse, bütün sıraları ilk ilmeğe bir ilmek kaydırma ile
bitirin.
Renk değişimi sıranın başında parantez içinde pembe italik karakterlerle belirtilmiştir
(-)
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Her sıranın sonunda parantez içinde ilmek sayısını bulabilirsiniz (-).
*-* arasındaki talimatlar sıra sonuna kadar veya belirtilen sayı kadar tekrarlanmalıdır.
(-) arasındaki talimatlar aynı ilmek/zincir boşluğu içine yapılmalıdır.
[-] arasındaki talimatlar birkaç ilmekte, belirtilen sayı kadar tekrarlanmalıdır.

Renk şeması (tarifte görüldükleri sıraya göre)
Benim renklerim

Sizin Renkleriniz

K787 – açık pembe
K245 – koyu pembe
K010 – beyaz
K571 – gri mavi
K604 – koyu mavi
K576 – türkuaz
Umarım benim onu tasarlamayı sevdiğim kadar siz de Aziza mandala ile çalışmayı seversiniz.
Biraz zaman almasına izin verin ve işinizin tadını çıkarın, biraz geride karlısanız da
endişelenmeyin.
Aziza tarifi, Birlikte Öğrenelim bittikten sonra dahi annavirkpanna.com blogumda ücretsiz
yayınlanmaya devam edecektir.
Benim için en önemli olan şey sizlere neşe vermek ve rahatlatıcı bir zaman geçirmenizi
sağlamak, dolayısıyla lütfen her ilmeğin tadını çıkarın ve tığınızın altında bu harika
mandalanın büyümesini izleyin.

Lütfen tüm tariflerimin telif hakkıyla korunduğunu unutmayın. Bu tarif bana, Anna
Nilsson’a aittir ve tüm haklarına sahibim. PDF dosyalarımı başkalarıyla paylaşmamanızı
rica ediyorum, bunun yerine onları annavirkpanna.com bloguma yönlendirin.
Facebook grubum olan AnnaVirkpanna's Hook Up’da tariflerim hakkında sorular sorabilir,
tariflerimle yaptığınız çalışmalarınızın resimlerini paylaşabilir veya sadece diğer Anna
Virkpanna hayranlarıyla buluşabilirsiniz ;)
Beni sosyal medyadaki fotoğraflarınızda etiketlemeyi unutmayın, #azizamandalacal ve
#annavirkpanna etiketlerini kullanın ki böylece çalışmalarınızı bulup görebileyim.
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