
 

 

 کاله زنبوری قالب بافی  بچه گانه 

 

 میلی متری 5یا  8سایز :  قالب 

 (اینچ بشود 4گره به اندازه  02تا  61مه در بافت )ضخامت متوسط  : کاموا 

 :وسایل 

 (ج)خیلی کمی کاموا ی سفید و مقدار (ب)و زرد ( الف)یک بسته کاموای  مشکی 

 میلی متری 1میلی متری و  5قالب سایز 

 سوزن مخصوص کاموا 

 دو چشم عروسکی 

 چسب برای چسباندن چشمها 

 

 (سانتی متر 62" ) 4= گره  پایه ساده با قالب بزرگتر 61: مقیاس

 :سایز

 (سانتی متری 46/41)11برای اندازه دور سر 

 .وچک نوشته شده است و تبدیل به سایز متوسط و بزرگ در پرانتز استاندازه ها برای سایز بچه گانه ک

 :اختصارات

 زنجیره = ز 

 پایه ساده =  پ

 پایه دوبل =  د.پ



 

 

یک دور نخ را دور قالب بیاندازید و قالب را .از دور گره بعدی هرکدام یک حلقه بیرون بکشید =  یک پایه ساده روی دو گره

 .ید حلقه موجود روی آن رد کن 1از 

 :راهنما 

 :بافت راه راه 

 .تکرار کنید * برای راه راه شدن بافت از .رج با رنگ ب ببافید  1رج با رنگ الف و  1*

 :کاله 

 .اول وصل کنید تا حلقه درست شود.به ز.بزنید . ز( 50/51) 44با قالب بزرگتر و رنگ الف .از پایین بافته میشود

 .پ( 50/51)44= وصل کنید. یک اسلیپ استیچ به حلقه پشتی اولین پ با/ بزنید . بقیه رج را پ/ ز  6: 6رج 

با یک اسلیپ استیچ به حلقه پشتی  .بزنید . بقیه رج را روی حلقه های پشتی پ: فقط روی حلقه های پشتی ببافید / ز 6:  0رج 

 .وصل کنید. اولین پ

 .کور کنید.سانتی متر برسد(  02/  68)  65ازه را تکرار کنید تا وقتی به اند 0به بافت راه راه ادامه دهید و رج 

 .یک درز باالی کاله بدوزید و گوشه هایی که به واسطه درز ایجاد شده اند را تا کنید روی مرکز کاله و همانجا محکم کنید 

 :تنه زنبور

از سمت قالب و بقیه گره  .روی دومین ز. پ 0./بزنید . ز 4با قالب کوچکتر و رنگ الف .از انتهای پشتی شروع کنید :  6رج 

 .پ 1=کار را برگردانید /ها بزنید 

 60=کار را برگردانید . / به گره آخر که رسیدید رنگ را به ب تغییر دهید / روی هر گره  در تمام رج . پ 0/ ز  6:  0ر ج 

 .پ

 .کار را برگردانید /   روی هر گره  در تمام رج. پ 6/ ز6: با رنگ ب :  1رج 

 .را تکرار کنید و در انتهای رج رنگ را به ب تغییر دهید  1رج :  4رج 

 .رنگ را به ب تغییر دهید  1در انتهای رج / 4و  1تکرار رج : با رنگ الف:  1و  5رج 

  1تکرار رج : با رنگ ب :  62تا  7رج 

 پایه ساده  1= کار را برگردانید  /بار 1( یک پایه ساده روی دو گره بعدی / ) ز  6:  66رج 

حلقه روی قالب  7کاموا را دور قالب انداخته و از هر /گره بعدی یک حلقه بیرون بکشید  1از هر کدام از / ز 6:  60رج 

 .کور کنید .بیرون بکشید 

 ( :تا ببافید  0) بالهای زنبور

کار را  /روی گره بعدی . پ 0/روی دومین ز از سمت قالب . پ 0/بزنید . ز  1با قالب کوچکتر و رنگ ج :  6رج 

 .پ 4= برگردانید

 کار را برگردانید /روی تمام گره ها . پ 6/ ز  6:  4تا  0رج 

حلقه روی قالب رد کنید کور کنید  5نخ را دور قالب انداخته و از هر /گره بعدی یک حلقه بیرون بکشید  4از هر / ز 6:  5رج 

. 

 



 

 

 ( :تا ببافید  0)شاخک های زنبور

 ز بزنید و کور کنید  4با رنگ الف و قالب کوچکتر 

 :  پایان

چشمها را سر جایشان بچسبانید .بالها و شاخکها را سر جایشان بدوزید .درز زنبور را بدوزید و با پنبه یا کاموای اضافی پر کنید 

 .زنبور کامل شده را باال و وسط کاله بدوزید .

 توضیحات 

 : اسلیپ استیچ

 

 

  http://www.allfreecrochet.com:ترجمه شده از سایت 

 .لطفا کپی نکنید 
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