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 پایه دوبل= د .پ

 پایه نیم دوبل= د .ن .پ

 کم کردن پایه ساده 

 .آموزش تمام گره ها در پایان متن آورده شده است

 

 ماه 3-0سایز 

 . ز 2/ د وصل کنید .پبه اولین / د روی حلقه .پ 11/ حلقه جادویی 

 (د .پ 22. )ز 2/ د وصل کنید .به اولین پ /د روی هر گره بزنید .پ 2:  2رج 

 ( د .پ 33)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { د روی بعدی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 3رج 

 44)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  2د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 4رج 

 ( د .پ

 ( د .پ 44/ )ز  2/ وصل کنید /د روی هر گره .پ 1: 11-5رج 

 .بافت روگوشی را طبق دستور زیر ادامه دهید . کور نکنید  

 

 

 ماه 6 -3سایز 

 . ز 2/ د وصل کنید .به اولین پ/ د روی حلقه .پ 11/ حلقه جادویی 

 (د .پ 22. )ز 2/ د وصل کنید .به اولین پ /د روی هر گره بزنید .پ 2:  2رج 

 ( د .پ 33)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { د روی بعدی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 3رج 

 44)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  2د روی .پ 1/ روی اولین گره  د.پ 2} : 4رج 

 ( د .پ

 44)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  11د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} :  5رج 

 ( د .پ

 (د .پ 44/ )ز  2/ نید وصل ک/د روی هر گره .پ 1:  11-6رج 

 .بافت روگوشی را طبق دستور زیر ادامه دهید . کور نکنید 

 

 ماه 9-6سایز 

 . ز 2/ د وصل کنید .به اولین پ/ د روی حلقه .پ 11/ حلقه جادویی 

 (د .پ 22. )ز 2/ د وصل کنید .به اولین پ /د روی هر گره بزنید .پ 2:  2رج 



 

 

 ( د .پ 33)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { د روی بعدی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 3رج 

 44)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  2د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 4رج 

 ( د .پ

 44)ز   2/ وصل کنید /ن ترتیب تا آخر رج تکرار کنید به همی{ تای  بعدی  11د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} :  5رج 

 ( د .پ

 52)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  11د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 6رج 

 ( د .پ

 (د .پ 52/ )ز  2/ وصل کنید /د روی هر گره .پ 1:  12-7رج 

 .طبق دستور زیر ادامه دهید  بافت روگوشی را. کور نکنید 

 

 : ماه 21-9سایز 

 . ز 2/ د وصل کنید .به اولین پ/ د روی حلقه .پ 11/ حلقه جادویی 

 (د .پ 22. )ز 2/ د وصل کنید .به اولین پ /د روی هر گره بزنید .پ 2:  2رج 

 ( د .پ 33)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { د روی بعدی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 3رج 

 44)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  2د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 4رج 

 ( د .پ

 44)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  11د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} :  5رج 

 ( د .پ

 52)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  11د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 6رج 

 ( د .پ

 56)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { بعدی تای   12د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 7رج 

 ( د .پ

 (د .پ 56/ )ز  2/ وصل کنید /د روی هر گره .پ 1: 13-4رج 

 .بافت روگوشی را طبق دستور زیر ادامه دهید . کور نکنید 

 

 سایز نوپا و پیش دبستانی 

 . ز 2/ د د وصل کنی.به اولین پ/ د روی حلقه .پ 11/ حلقه جادویی 

 (د .پ 22. )ز 2/ د وصل کنید .به اولین پ /د روی هر گره بزنید .پ 2:  2رج 

 ( د .پ 33)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { د روی بعدی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 3رج 

 44)ز   2/ وصل کنید /یب تا آخر رج تکرار کنید به همین ترت{ تای  بعدی  2د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 4رج 

 ( د .پ



 

 

 44)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  11د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} :  5رج 

 ( د .پ

 52)ز   2/ وصل کنید /کنید به همین ترتیب تا آخر رج تکرار { تای  بعدی  11د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 6رج 

 ( د .پ

 56)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  12د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 7رج 

 ( د .پ

 61)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  13د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 4رج 

 ( د .پ

 (د .پ 56/ )ز  2/ وصل کنید /د روی هر گره .پ 1: 14-9رج 

 .بافت روگوشی را طبق دستور زیر ادامه دهید . کور نکنید 

 

 سایز بچه گانه 

 . ز 2/ د وصل کنید .به اولین پ/ د روی حلقه .پ 11/ حلقه جادویی 

 (د .پ 22. )ز 2/ د وصل کنید .به اولین پ /د روی هر گره بزنید .پ 2:  2رج 

 ( د .پ 33)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { د روی بعدی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 3رج 

 44)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  2د روی .پ 1/  د روی اولین گره.پ 2} : 4رج 

 ( د .پ

 44)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  11د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} :  5رج 

 ( د .پ

 52)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { بعدی  تای  11د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 6رج 

 ( د .پ

 56)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  12د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 7رج 

 ( د .پ

 61)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  13د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 4رج 

 ( د .پ

 61)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  14د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 9رج 

 ( د .پ

 (د .پ 64/ )ز  2/ وصل کنید /هر گره د روی .پ 1: 15-11رج 

 .بافت روگوشی را طبق دستور زیر ادامه دهید . کور نکنید 

 

 

 



 

 

 سایز بالغین

 . ز 2/ د وصل کنید .به اولین پ/ د روی حلقه .پ 11/ حلقه جادویی 

 (د .پ 22. )ز 2/ د وصل کنید .به اولین پ /د روی هر گره بزنید .پ 2:  2رج 

 ( د .پ 33)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { د روی بعدی .پ 1/ ولین گره د روی ا.پ 2} : 3رج 

 44)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  2د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 4رج 

 ( د .پ

 44)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { بعدی  تای  11د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} :  5رج 

 ( د .پ

 52)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  11د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 6رج 

 ( د .پ

 56)ز   2/ وصل کنید /ب تا آخر رج تکرار کنید به همین ترتی{ تای  بعدی  12د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 7رج 

 ( د .پ

 61)ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  13د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 4رج 

 ( د .پ

 64)ز   2/ وصل کنید /ید به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کن{ تای  بعدی  14د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} : 9رج 

 ( د .پ

ز   2/ وصل کنید /به همین ترتیب تا آخر رج تکرار کنید { تای  بعدی  14د روی .پ 1/ د روی اولین گره .پ 2} :  11رج 

 ( د .پ 64)

 (د .پ 64/ )ز  2/ وصل کنید /د روی هر گره .پ 1: 16 -11رج 

 .ید بافت روگوشی را طبق دستور زیر ادامه ده. کور نکنید 

 

 نوپا و پیش دبستانی/ ماه  3-0روگوشی برای سایز 

 :  2روگوشی  

 برگردونید / ز  1/ تای بعدی  11روی . پ./ ز 1

 برگردونید / ز 1/ یک پایه ساده کم کنید / گره بعدی  6پ روی / یک پایه ساده کم کنید :  2رج 

 (پ 4.)یک پ روی تمام گره ها بزنید :  3رج 

 برگردونید / ز 1/ یک پایه ساده کم کنید / گره بعدی  4پ روی / یک پایه ساده کم کنید :   4رج 

 (پ 6.)یک پ روی تمام گره ها بزنید : : 5رج 

 برگردونید / ز 1/ یک پایه ساده کم کنید / گره بعدی  4پ روی / یک پایه ساده کم کنید : 6رج 

 (پ 4.)یک پ روی تمام گره ها بزنید : 7رج 



 

 

 برگردونید / ز 1/ بار پایه ساده کم کنید  2: 4رج 

 .انتها را محکم کنید / کور کنید / یک پایه کم کنید :  9رج 

 

 :  1روگوشی 

 برگردونید / ز  1/ گره بعدی  11پ روی / ز  1

 برگردونید / ز 1/ یک پایه ساده کم کنید / گره بعدی  6پ روی / یک پایه ساده کم کنید :  2رج 

 (پ 4.)یک پ روی تمام گره ها بزنید :  3رج 

 برگردونید / ز 1/ یک پایه ساده کم کنید / گره بعدی  4پ روی / یک پایه ساده کم کنید :   4رج 

 (پ 6.)یک پ روی تمام گره ها بزنید : : 5رج 

 برگردونید / ز 1/ یک پایه ساده کم کنید / گره بعدی  4پ روی / یک پایه ساده کم کنید : 6رج 

 (پ 4.)یک پ روی تمام گره ها بزنید : 7 رج

 .برگردونید/ ز 1/ بار پایه ساده کم کنید  2: 4رج 

کور کنید و انتها ها را .ز بزنید و در طول لبه ی پایینی کاله و روگوشی ها پایه ساده بزنید  1/یک پایه ساده کم کنید : 9رج 

رشته کاموا  12حاال )از وسط آخرین حلقه ی روگوسی ها رد کنید  تا نصفنوار بلند از کاموای همرنگ ببرید و  6.مخفی کنید 

اینکار را برای هر دو روگوشی انجام .انتهای رشته ها را ببرید تا صاف و منظم شوند.دوباره گره بزنید .گره بزنید ( . دارید 

 .دهید

 

 روگوشی برای سایز بچه گانه و بالغین 

 :  2روگوشی 

 برگردونید / ز  1/ گره بعدی  12پ روی / ز  1

 .برگردونید / ز  1/ یک پایه ساده کم کنید / گره بعدی  4پایه ساده روی / یک پایه ساده کم کنید :  2رج 

 (پ  11)یک پ روی تمام گره ها  :  3رج 

 .برگردونید / ز  1/ یک پایه ساده کم کنید / گره بعدی  6پایه ساده روی / یک پایه ساده کم کنید : 4رج 

 (پ  4)ک پ روی تمام گره ها  ی: 5رج 

 .برگردونید / ز  1/ یک پایه ساده کم کنید / گره بعدی  4پایه ساده روی / یک پایه ساده کم کنید : : 6رج 

 (پ  6)یک پ روی تمام گره ها  :  7رج 

 برگردونید / ز  1/ یک پایه ساده کم کنید / گره بعدی  2پ روی / یک پایه ساده کم کنید : 4رج 

 ( پ  4)پایه ساده دور تادور : 9رج 

 برگردونید / ز  1/ دو بار پایه ساده کم کنید : 11رج 



 

 

 انتها را محکم کنید / کور کنید /یک پایه ساده کم کنید :  11رج 

 

 :  1روگوشی 

 برگردونید / ز  1/ گره بعدی  12پ روی / ز  1

 .برگردونید / ز  1/ یک پایه ساده کم کنید /  گره بعدی 4پایه ساده روی / یک پایه ساده کم کنید :  2رج 

 (پ  11)یک پ روی تمام گره ها  :  3رج 

 .برگردونید / ز  1/ یک پایه ساده کم کنید / گره بعدی  6پایه ساده روی / یک پایه ساده کم کنید : 4رج 

 (پ  4)یک پ روی تمام گره ها  : 5رج 

 .برگردونید / ز  1/ یک پایه ساده کم کنید / گره بعدی  4ی پایه ساده رو/ یک پایه ساده کم کنید : : 6رج 

 (پ  6)یک پ روی تمام گره ها  :  7رج 

 برگردونید / ز  1/ یک پایه ساده کم کنید / گره بعدی  2پ روی / یک پایه ساده کم کنید : 4رج 

 ( پ  4)پایه ساده دور تادور : 9رج 

 گردونید بر/ ز  1/ دو بار پایه ساده کم کنید : 11رج 

کور کنید و انتها ها را .ز بزنید و در طول لبه ی پایینی کاله و روگوشی ها پایه ساده بزنید  1/یک پایه ساده کم کنید : : 11رج 

رشته کاموا  12حاال )نوار بلند از کاموای همرنگ ببرید و تا نصف از وسط آخرین حلقه ی روگوسی ها رد کنید  6.مخفی کنید 

اینکار را برای هر دو روگوشی انجام .انتهای رشته ها را ببرید تا صاف و منظم شوند.دوباره گره بزنید .زنید گره ب( . دارید 

 .دهید

 

 گوش گاو قسمت بیرونی

 ...با کاموای سیاه

 ( پ  4)برگردونید / ز  1/ پ روی دومین ز از سمت قالب و بقیه زنجیره ها / ز  5

 ( پ  6)برگردونید / ز  1/ پ روی گره آخر  2/ تای بعدی  پ روی دو 1. پ روی گره اول  2:  2رج 

 ( پ  6)برگردونید / ز  1/ پ روی تمام گره ها : 5 -3رج  

 برگردونید / ز  1/ یک پایه ساده کم کنید / پ روی دو گره بعدی / یک پایه ساده کم کنید : 6رج 

 ( پ  4)برگردونید / ز  1/پ روی تمام گره ها  1: 7رج 

کور کنید و یک دنباله بلند باقی بگزارید تا دو سمت گوش را به /دور تا دور گوش پ بزنید /بار یک پایه ساده کم کنید  2: 4رج 

 .هم بدوزید 

 

 :گوش گاو قسمت درونی



 

 

 ....با کاموای سفید 

 ( پ  4)برگردونید / ز  1/ پ روی دومین ز از سمت قالب و بقیه زنجیره ها / ز  5

 ( پ  6)برگردونید / ز  1/ پ روی گره آخر  2/ پ روی دو تای بعدی  1/ پ روی گره اول  2:  2رج  

 (پ  6)برگردونید / ز  1/ پ روی تمام گرهها:  5-3رج 

 برگردونید / ز  1/ یک پایه ساده کم کنید / پ روی دو تای بعدی  1/ یک پایه ساده کم کنید : 6رج 

 ( پ 4) برگردونید / ز  1/  پ روی تکام گره ها 1: 7رج 

کور کنید و دنباله ای بلند برای دوختن / کاموا رو به رنگ سیاه تغییر دهید و دورتادور را پ بزنید/ پایه ساده کم کنید  2: 4رچ 

 .دو سمت گوش بهم باقی بگذارید 

 

 

 :شاخ گاو

 .پیدا میکندبافت به صورت حلقوی دورتادور ادامه / پ روی حلقه  4/ حلقه جادویی 

 ( پ4)پ روی هر گره  2:  2رج 

 (پ 4)پ روی هر گره  1: 6-3رج 

 .اگر میخواهید شاخ بلندتر باشد به همین ترتیب دورتادور را پایه ساده بزنید و ادامه دهید 

 .شاخ را با کمی پنبه یا کاموای اضافی پر کنید .کور کنید و یک دنباله بلند برای دوختن بگذارید

 

 :وخال های گا

 .ادامه بافت به صورت گرد/دورتادور پ بزنید / پ روی حلقه  4/ حلقه جادویی

 پ روی هر گره  2:  2رج 

 



 

 

/ به گره بعدی وصل کنید/ پایه ساده بزنید 1+ پایه نیم دوبل  1+ پایه دوبل  1+ پایه نیم دوبل  1روی گره اول به ترتیب :  3رج 

روی / به گره بعدی وصل کنید /پایه ساده بزنید 1+ پایه نیم دوبل  1+ پایه دوبل  1+ پایه نیم دوبل  1روی گره بعدی به ترتیب 

 .کور کنید با دنباله بلند/ پایه نیم دوبل بزنید  2گره آخر  4

 : پوزه گاو 

 ...با کاموای بژ 

شما باید یک نیم دایره داشته /کم بکشید ولی ابتدا و انتها رو بهم وصل نکنید حنخ حلقه را م/ پ روی حلقه  6/ حلقه جادویی 

 ( پ  9)برگردونید / ز  1/ باشید 

 (پ  9)برگردونید / ز  1/ به همین ترتیب تا آخر / پ روی بعدی  1/ پ روی گره اول  2: 2رج 

 (پ  12)برگردونید / ز  1 /به همین ترتیب تا آخر / بعدی  تای2 پ روی 1/پ روی گره اول  2:  3رج 

 (پ  15)برگردونید / ز  1/ به همین ترتیب تا آخر / تای بعدی  3پ روی  1/پ روی گره اول  2: 4رج 

 (پ  14)برگردونید / ز  1/ به همین ترتیب تا آخر / تای بعدی  4پ روی  1/پ روی گره اول  2: 5رج 

 ( پ  21)به همین ترتیب تا آخر / تای بعدی  5پ روی  1/پ روی گره اول  2: 6رج 

 .با یک دنباله بلند کور کنید . بافت را با پایه ساده در طول پایین کار ادامه دهید 

 

 (: دو تا ببافید ) سوراخهای بینی گاو 

 ....با قهوه ای تیره

 .قه را محکم بکشید وصل کنید و نخ حل/پ روی حلقه  6/ حلقه جادویی 

 .یک دنباله بلند برای دوختن به پوزه بگذارید

 www.repeatcrafterme.com:منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


