
 

 

 کاله چند رنگ طرح دار

 

البته اگر بخواهید (.سانتی متر 15دور سر  مناسب باری سایز.)سال به باال و بزرگترها مناسبه 3ین کاله برای بچه های ا

زیاد کنید و بدیهیه  تا کم یا6دانه تکرار شدند میتونید تعداد دانه ها را 6  به اینکه نقشه ها هر اندازه راکم یا زیاد کنید باتوجه

 . کار کم کردن رو انجام بدید  های زیاد یا کم شده که زمان کم کردن دانه ها هم باید متناسب با تعداد دانه

 .میلی متری 1میل سایز  1ست . برای بافتش به حداقل دو رنگ کاموا نیاز دارید 

به این .داشته باشید با دو رنگ سر بندازید  دانه سر بندازید و برای اینکه مثل شکل یک حاشیه با رنگ متفاوت 501اول  

دور انگشت اشاره و یک رنگ را دور انگشت شست بندازید و سر انداختن را  که مطابق شکل یک رنگ را  صورت

 :کنید شروع



 

 

 

  

 

ار بار تکر1و بعد ازاون مطابق نقشه پترن رو  . رج یکی زیر یکی رو ببافید 4با رنگ اول .ابتدا و انتها رو بهم وصل کنید 

از راست به چپ  مراقب باشید. رج مطابق نقشه بافته باشید 33تا اینجاباید .نقشه رو ببافید کنید وبعداز اون فقط سه رج اول

 . نقشه رو بخونید

 : نقشه برای بافت با دو رنگ



 

 

 

 :نقشه های بافت چند رنگ باطرح های مختلف

 



 

 

                          

 :حاال آماده هستیم برای دانه کم کردن



 

 

 



 

 

برای کم .میشه که به طرح نقشه ی بافت میاد رج انجام میشه که باعث ایجاد طرح موج دار 55دانه کم کردن تاج کاله در 

 (!البته اگر تا حاال با میل گرد میبافتید) کنید میل عوض 1کردن میلتون رو با 

 (دانه درانتهای رج 51)تکرار تا آخر رج . تا زیر باهم  1/ تا زیر  4 .1

 . همه ی دانه ها زیر .2

 دانه 65=تکرار تا آخر رج . تا زیر با هم  1/ تا زیر 3 .3 

 . همه ی دانه ها زیر .4

 دانه15=تکرار تا آخر رج .تا زیر با هم 1/ تا زیر  2 .5

 همه دانه ها زیر.6

 . دانه 34= تکرار تا آخر رج .هم  تا زیر با 1/ دانه زیر  1 .7

 همه دانه ها زیر.8

 . دانه51= تکرار تا آخر رج .  تا زیر با هم 2 .9

 همه دانه ها زیر.10

 دانه 9= بار دو تا زیر با هم  4/ زیر  5. /تا زیر با هم ببافید  1بار  4 .11

 .انتها ها را مخفی کنید و تمام. شید تا سر کاله بسته بشه با سوزننخ را از دانه های باقیمانده رد کنید و محکم بک.نخ را ببرید 

 


