
 

 

 کالٌ راٌ راٌ کریسمس

 

 ماٌ مىاسبٍ. 6-3ایه کالٌ برای سایس 

 يسایل:

 بستٍ کامًای ضریم قرمس  1

 بستٍ کامًای ضریم کرم 1

  9میل گرز سایس 

  9میل سایس  5یک ست 

 سًزن با سًراخ زرشت

 یک چىگال بسرگ!

 ريش بافت:



 

 

 6برای ی ايل يصل کىیس ي مراقب باشیس زاوٍ َا ريی میل وچرذىس. . بٍ زاوٍزاوٍ سر بىسازیس 66 ي میل گرز  با کامًای قرمس

 . بٍ صًرت کشباف یک زیر یک ري ببافیس رج 

مًای قرمس ویست. چًن رجُا باریک َستىس میتًویس یسن کاازی بٍ بري زي رج زیر ببافیس .وی کامًا را با سفیس عًض کىیس

 روگ زیگر را بٍ راحتی باال بکشیس ي يقتی ذًاستیس روگ عًض کىیس از َمًن ود استفازٌ کىیس.

میل بىسازیس ي شريع کىیس بٍ کم کرزن  5رج زیگر زیر ببافیس ي َر زي رج روگ کامًا را عًض کىیس .بعس زاوٍ َا را ريی  55

 صًرت )َمچىان َر زي رج روگ را عًض کىیس (:  زاوٍ َا بٍ ایه

 تا زیر . از * تکرار تا آذر رج. 6زاوٍ با َم زیر /  5*

 رج زیرببافیس 3

 از * تکرار تا آذر رج. تا زیر . 5زاوٍ با َم زیر /  5*

 رج زیرببافیس 6

 از * تکرار تا آذر رج. تا زیر . 6زاوٍ با َم زیر /  5*

 رج زیرببافیس 6

 از * تکرار تا آذر رج. تا زیر . 3زاوٍ با َم زیر /  5*

 رج زیرببافیس 15

 از * تکرار تا آذر رج. تا زیر . 5زاوٍ با َم زیر /  5*

 رج زیرببافیس 16

 از * تکرار تا آذر رج. تا زیر . 1زاوٍ با َم زیر /  5*

 از * تکرار تا آذر رج. زاوٍ با َم زیر / 5*

ىیس ي محکم بکشیس ي اوتُا را ایىچی ببریس .با سًزن ود زوبالٍ را از باقی گرَُا رز ک 15رج زیر ببافیس . ود را با زوبالٍ ی  6

 مرفی کىیس .



 

 

 .یک پم پم زرست کىیس ي بٍ باالی کالٌ بسيزیس

 تمام

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


