این ست خرگوشی شامل کاله هست و شورت برای پوشش پوشک.برای همه سنین مناسبه و رنگش رو هم به دلخواه
میتونید تغییر بدید.عالوه بر سفید و صورتی ترکیب قهوه ای کمرنگ و آبی یا خاکستری و صورتی هم به نظر من برای
بچه ها مناسبه.
وسایل الزم:
کاموای سفید
کاموای صورتی
دو تا دکمه مشکی کوچک برای چشم ها
قالب  5میلی متری
سوزن بزرگ برای دوختن درزها

اختصارات:
ز  :زنجیره
پ  :پایه ساده

پ.ک :کم کردن پایه ساده
پ.د : .پایه دوبل
پ.د .ک  :کم کردن پایه دوبل
پ.ن.د  :پایه نیم دوبل
پ .س  :پایه تریپل یا سه تایی
لینک آموزش گرههای پایه قالب بافی
حلقه جادویی( آموزش ایجاد حلقه جادویی )

سایز  3 _0ماه

حلقه جادویی 11/پ.د .روی حلقه جادویی /وصل کردن به اولین پ.د 2 / .ز
رج دوم  2 :پ.د .روی هرکدام دورتا دور /وصل کردن  2 /ز ( 22پ.د) .
رج سوم  2 :پ .د .روی اولی  1 /پ.د .روی بعدی  /به همین ترتیب تا آخر /وصل کردن  2 /ز ( 33پ.د) .
رج چهارم  2 :پ.د .روی اولی  1 /پ .د .ر.ی دو تای بعدی  /به همین ترتیب تا آخر  /وصل کردن  2 /ز (  44پ.د.
در کل)
رچ پنجم تا دهم  1 :پ.د .ر.ی هرکدام دور تا دور  /وصل کردن  2 /زنجیره ( 44پ.د) .
رج یازدهم  1 :پ .ر.ی هرکدام دور تا دور /وصل کردن /کور کنید و نخ رو محکم کنید  44 (.پ .در کل)

گوش های خرگوش _قسمت بیرونی گوش _( 2تا ببافید):
5ز / .پ .روی دومین ز .از سمت قالب و بقیه گره ها تا آخر  1/ز / .کار رو برگردونید ( 4پایه ساده در کل)
رج دوم  2 :پ .روی گره اول  1 /پ .روی دوتای بعدی  2/پ .روی گره آخر  1 /ز / .برگردونید (  6پ) .
رج سوم  1 :پ .روی هر گره  1 /ز / .برگردونید (  6پ) .
رج چهارم  2 :پ .روی گره اول  1 /پ .روی  4تای بعدی  2/پ .روی گره آخر  1 /ز / .برگردونید (  8پ) .
رج پنجم تا دهم  :پ .روی هر گره دور تا دور  1 /ز / .برگردونید (  8پ) .
*در این قسمت اگر میخواهید درازای گوش بیشتر بشه میتونید تعداد رجهای بیشتری ببافید .دقت داشته باشید هرچقدر
گوش خرگوش درازتر باشد مقدار افتادگی اش هم بیشتر میشود  .که میتونه جالبتر هم باشه!

رج یازدهم  :پ.ک  /پ .روی  4تای بعدی  /پ .ک .روی آخرین گره  1/ز / .برگردونید
رج دوازدهم  :پ .روی همه گره ها تا آخر  1 /ز / .برگردونید (  6پ) .
رج سیزدهم  :پ.ک/ .پ .روی  2تای بعدی  /پ.ک .روی گره آخر  1/ز / .برگردونید
رج چهاردهم  :پ .روی تمام گرهها تا آخر  1 /ز / .برگردونید ( 4پ) .
رج پانزدهم  2 :پ.ک 1 / .ز / .برگردونید
رج شانزدهم  :پ.ک 1 / .ز / .و دورتا دور گوش رو پ .ببافید /به پ .اول وصل کنید /کاموا رو با دنباله ی بلند ببرید
تا دو تا گوش رو بهم وصل کنید.
گوش خرگوش _قسمت داخلی گوش ( 2تا ببافید)
طبق الگوی باال با رنگ متضادتون (صورتی ) ببافید .وقتی به رج  16رسیدید پ.ک .رو ببافید و بعد رنگ کامواتون
رو به سفید تغییر بدید و دورتادور گوش رو پ .ببافید.

قسمت داخلی و بیرونی گوش رو بهم بدوزید .میتونید برای صاف نگهداشتنگوش مقداری سیم گلسازی یا سیم شیشه شور
که دراین شکل میبینید داخل گوش بزارید.یا اینکه بزارید همینطوری شل باشن و بیافتن پایین که خیلی هم قشنگ میشه.

گوشها رو روی کاله بین رج دوم تا چهارم بدوزید .کاله رو روی میز بزارید و صاف کنید و گوش رو درست روی
درزی که روی کاله ظاهر میشه بدوزید.

دهان و بینی خرگوش:

بینی با سوزن و کاموا مثل یک مثلث دوخته شده .دهان هم مطابق شکل روی کاله دوخته میشه.

