Vyrobte si doma MANDALU z vlny a špejlí

Budete potřebovat: vlnu různých barev, špejle a nůžky

Fotka č. 1 – materiál na mandalu

Vezměte si dvě špejle nebo dva stejně dlouhé kousky špejlí (podle toho, jak velkou mandalu chcete
vyrobit) a svažte je uprostřed vlnou k sobě. Vlnu zavažte na dva uzlíky.

Fotka č. 2 svázané špejle
Špejle roztáhněte do tvaru kříže a uprostřed je omotejte vlnou tak, aby kříž držel.

Fotka č. 3 svázaný kříž ze špejlí

Nyní začneme tvořit mandalu postupným omotáváním kříže ze špejlí. Vedeme vlnu horem přes první
sousední špejli.

Fotka č. 4 vlna vedena horem přes sousední špejli
Pak vedeme vlnu spodem pod touto první sousední špejlí.

Fotka č. 5 vlna vedena spodem pod první sousední špejlí

Vlnu dále vedeme nahoru a přes první sousední špejli. Zde se vlna překříží přes vlákno vlny. Vlnou
jsme tak omotali první sousední špejli. Dále pokračujeme stále stejně kolem všech dalších špejlí. Vlnu
tedy vedeme horem přes druhou sousední špejli.

Fotka č. 6 omotání první sousední špejle a vedení vlny horem přes druhou sousední špejli
Dále vlnu vedeme vlnu spodem pod druhou sousední špejlí.

Fotka č. 7 vlna vedena spodem pod druhou sousední špejlí

Vlnu dále vedeme nahoru a přes druhou sousední špejli. Zde se vlna překříží přes vlákno vlny. Vlnou
jsme tak omotali i druhou sousední špejli. Dále pokračujeme stejně kolem třetí sousední špejle. Vlnu
tedy vedeme horem přes třetí sousední špejli.

Fotka č. 8 omotání druhé sousední špejle a vedení vlny horem přes třetí sousední špejli
Dále vlnu vedeme spodem pod třetí sousední špejlí a spolu se špejlí zde omotáme i začátek vlny
v místě, kde jsme vlnu přivázali ke špejlím a pak vytvořili kříž ze špejlí. Tímto způsobem se začátek
vlny pěkně upevní a určitě se vám nerozváže a nerozmotá.

Fotka č. 9 vlna vedena spodem pod třetí sousední špejlí

Třetí sousední špejli omotáme stejně jako obě dvě předchozí a vedeme vlnu ke špejli, kde jsme začali
tvořit mandalu.

Fotka č. 10 omotání třetí špejle a vedení vlny horem přes špejli, kde jste začínali tvořit mandalu
Stejným způsobem omotáme i špejli, kde jsme začali tvořit mandalu.

Fotka č. 11 vlna vedena spodem pod špejlí, kde jste začínali tvořit mandalu

Začátek mandaly = její první “řada“ je tím celá hotová.

Fotka č. 12 začátek mandaly je hotov, vlna je omotána kolem všech špejlí
Dále stejným způsobem pokračujeme v tvorbě druhé, třetí… řady. Když usoudíme, že tato barva vlny
nám již na mandale stačí, tak vlnu ustřihneme a svážeme ji s jejím začátkem.

Fotka č. 13 ukončení první barvy vlny na mandale

Ke špejli přivážeme vlnu další barvy a pokračujeme v tvorbě mandaly i dále stejným způsobem.

Fotka č. 14 přidání nové barvy vlny
Když usoudíme, že tato barva vlny nám již na mandale stačí, tak vlnu ustřihneme a svážeme ji s jejím
začátkem.

Fotka č. 15 ukončení druhé barvy vlny na mandale

Ke špejli přivážeme vlnu další barvy a pokračujeme v tvorbě mandaly stále stejným způsobem.

Fotka č. 16 přidání nové barvy vlny
Mandalu ukončíme tak, že vlnu zauzlujeme kolem špejle. Konec vlny můžeme nechat delší a použít
ho na vytvoření očka na zavěšení mandaly.

Fotka č. 17 dokončení mandaly

