
 کاله دخترانه به شکل سیب

 

 نخی به رنگ قرمز  کاموا:

  4: سایز میل

 دانه سر بندازید . 1

: این یک دانه را سه بار ببافید.به این صورت : بار اول از حلقه جلو زیر ببافید .بار دوم از حلقه ی پشت دانه زیر ببافید و 1رج 

 .دانه خواهید داشت 3بار سوم از حلقه ی جلو زیر ببافید .به این ترتیب 

 را رو ببافید .ها و تمام رجهای زوج: تمام دانه  2رج 

 دانه ( 5زیر ) Yo  /1 1زیر /  1 / _ آموزش در پایان مطلب_اضافه کنید  yoزیر/ یک دانه به روش  1:  3رج 

 دانه ( 7)زیر yo  /1 1دانه آخر زیر ببافید /قبل از /  تا  1yoزیر/  1:  5رج 

 دانه ( 9)زیر yo  /1 1دانه آخر زیر ببافید /قبل از /  تا  1yoزیر/  1: 7رج 

 دانه (  7زیر ) 1تا زیر / دو دانه با هم ببافید /  3کم کنید _ آموزش در انتهای مطلب_ /  sskزیر/ یک دانه به روش  1: 9رج 

 دانه ( 5زیر ) 1تا زیر / دو دانه با هم ببافید /  1/ کم کنید  sskزیر/ یک دانه به روش  1:  11رج 

با هم زیر ببافید . نوک میل چپ را وارد  نه ی بعدی رایک دانه را بدون بافتن روی میل راست بندازید .دو دازیر/ ) 1: 13ج ر

 دانه (  3زیر .) 1 دانه ی بافته نشده که روی میل راست انداخته اید بکنید و آنرا از دانه ی بافته شده رد کنید .(

نوک میل چپ را وارد دانه ی بافته /دو دانه ی بعدی را با هم زیر ببافید / روی میل راست بندازید  بدون بافتن : یک دانه 15رج 

ا ببرید و از دانه ها رد کنید و بکشید و از / کاموا رنشده که روی میل راست انداخته اید بکنید و آنرا از دانه ی بافته شده رد کنید

 دنبالی آن برای دوختن برگ به کاله استفاده کنید .

 

 



 

 

سپس داوً ی بعدی رو معمولی زیر ببافید  باید اول کاموا رو جلوی میل بىدازید و  yo برای داوً اضافً کردن بً روش 

جدید(روی میل ایجاد میکىً .ایه کار یً حلقً اضافی )داوً . 

 

ً ی جدید رو معمولی رو ببافید .ٌمووطور کً در شکل وشون دادي شديدر رج بعدی کً قراري رو بافتً بشً داو . 

 

 

Ssk 

طوری کً اوگار داریم زیر میبافیم.و بعد ٌر  میلغساویم  یعىی دو داوً رو روی میل راست ssk داوً کم کردن بً روش   

زیر میبافیم  دو رو با ٌم . 



 

 



 

 



 

 

 


