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Το Μάτι του Θεού

Ένα από τα φυλακτά του ήλιου που κατασκευάστηκαν για προστασία και χρησιμοποιούν τον 
συμβολισμό των ματιών είναι το Μάτι του Θεού της Νότιας Αμερικής, το οποίο έχει τις ρίζες του στους 
αυτόχθονες λαούς αυτής της ηπείρου. Αυτά τα φυλακτά είναι κατασκευασμένα από δύο ξύλα τοποθετημένα 
μεταξύ τους ώστε να σχηματίσουν ισόπλευρο σταυρό. Χρωματιστά νήματα τυλίγονται γύρω από αυτά για να 
σχηματίσουν το σώμα του ματιού. Με την εναλλαγή των χρωμάτων του νήματος το τελικό προϊόν μοιάζει με 
στολισμένο μάτι και τα τέσσερα σημεία του συμβολίζουν τα δύο Ηλιοστάσια και τις δύο Ισημερίες. Οι ντόπιοι 
Νοτιοαμερικανοί τα χρησιμοποίησαν τόσο για διακόσμηση όσο και για προστατευτικά φυλακτά. 

Τα Μάτια του Θεού μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε μέγεθος, ανάλογα με το πώς θέλετε να τα 
χρησιμοποιήσετε. Μεγαλύτερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προστατευτική κάλυψη όπως η Ασπίδα του 
Αμερικανικού Τροχού των Ιθαγενών, και τα μικρότερα σε χριστουγεννιάτικα χρώματα αποτελούν εξαιρετικά 
διακοσμητικά για τα δέντρα της Yule και μπορούν να συμβολίσουν την επιστροφή του ήλιου. Αν είναι 
διακοσμητικά αντικείμενα για να τιμήσουν τον ήλιο, τότε η δουλειά σας έχει γίνει. Εάν πρόκειται να 
λειτουργήσουν ως προστατευτικά φυλακτά, τότε θα πρέπει να οραματιστείτε τον σκοπό τους καθώς τα πλέκετε 
και τα καθαγιάζετε για αυτό το σκοπό αργότερα. 

Για να φτιάξετε το δικό σας Μάτι του Θεού, θα χρειαστείτε 
-ξυλάκια που διατίθενται σε καταστήματα χειροτεχνίας και υλικού (τα popsicle ξυλάκια ή και τα γλωσσοπίεστρα 
λειτουργούν εξίσου καλά!), 
-ψαλίδι 
-χρωματιστά νήματα. 

~Η Διαδικασία~

  1.Τοποθετήστε 2 ραβδιά μαζί για να σχηματίσουν ένα Χ. Αυτό είναι το 
πλαίσιο για το μάτι του Θεού. 

2. Πλέξτε διαγώνια μια πλευρά 4 φορές, στη συνέχεια κάντε την αντίθετη
πλευρά 4 φορές, ώστε να το ασφαλίσετε.

  3. Κρατήστε το πλαίσιο με το ένα χέρι και κρατήστε τα ραβδιά στη 
θέση τους. 

4. Με το άλλο χέρι, τυλίξτε το νήμα πάνω και γύρω από το ένα
βραχίονα του Χ, στη συνέχεια πάνω και γύρω από τον επόμενο
βραχίονα κ.ο.κ. Τραβήξτε το νήμα σφιχτά κάθε φορά και
σπρώξτε το νήμα κάτω σφιχτά προς το κέντρο. 
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  5.Συνεχίστε να εργάζεστε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να ολοκληρωθεί
το μάτι του Θεού. 

6. Κόψτε το νήμα 7.5 εκ. από το τελείωμα του Ματιού του Θεού.
Πάρτε μια σακοράφα και ράψτε το τέλος στο πίσω μέρος του
Ματιού του Θεού για να ασφαλίσετε. 

~Συμβουλές~

• Αντί να προσθέσετε πολλά διαφορετικά χρώματα από μαλλί χρησιμοποιήστε μια μπάλα από
μαλλί που είναι πολύχρωμη.

• Μόλις καταλάβετε πως φτιάχνετε το Μάτι του Θεού, δοκιμάστε να κάνετε ένα γιγαντιαίο 
χρησιμοποιώντας δύο χάρακες. ή ένα μικροσκοπικό χρησιμοποιώντας οδοντογλυφίδες!

• Για να ξεκινήσετε ένα νέο χρώμα, δέστε το άκρο του παλαιού χρώματος νήμα σε ένα 
βραχίονα του Χ. Κάντε ένα διπλό κόμπο. Τώρα ξεκινήστε ένα νέο χρώμα του νήματος στο 
ίδιο μέρος συνδέοντας το. Συνεχίστε το τύλιγμα.

• Μπορείτε να τυλίξετε ολόκληρο το Χ με το ίδιο χρώμα νήματος ή μπορείτε να προσθέσετε 
διαφορετικά χρώματα. Είναι επιλογή σας.

• Δεν θα σας μπερδέψει τόσο πολύ αν το κοιτάζετε από πίσω  κάθε τόσο και το γυρίζετε γύρω
γύρω για να το δείτε.

• Μπορείτε να προσθέσετε όσα χρώματα θέλετε. 
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