
 

 

 کاله قالب بافی نقاب دار

 

 ی مبتدی ها درجه سختی : مناسب برا

 ماه / بچه گانه سایز سه  21سایز:نوزاد/

 سانت ( 42و نیم / 04و نیم )  04اندازه دور سر : 

 نکته: الگو برای سایز نوزاد نوشته شده .تبدیل به دو سایز دیگر در پرانتز.

 

 وسایل الزم:

 میلی متری 6قالب سایز 

 کاموای سفید و خردلی 

 روش بافت:

 ر رجهای متوالی بافته میشود.ابتدا و انتهای رجها را بهم وصل نکنید.نکته: کاله د

 کاله

 ز . ببافید . 1خردلی   با کاموای رنگ 

 گره 6بتدای رج را گم نکنید._کال هیدبرای اینکه اپ. بزنید./نشانگر قرار د 6روی دومین ز. از سمت قالب  : 2رج 

 گره  9بار  _کال  3پ. روی گره بعدی (  1)پ. روی گره بعدی /:  1رج 



 

 

 گره  21بار  _کال  3پ. روی گره بعدی (  1گره بعدی / 1 )پ. روی : 3رج 

 ره گ 26بار  _کال   0روی گره بعدی ( پ.  1گره بعدی /  1 )پ. روی : 0رج 

 گره   14بار  _کال  0پ. روی گره بعدی (  1گره بعدی /  3 )پ. روی : 4رج 

 گره   10 بار  _کال 0پ. روی گره بعدی (  1/گره بعدی 0 )پ. روی :  6رج 

 ( گره داشته 31/36) 12را تکرار کنید./یک پ. اضافی بین دانه اضافه کردنها در هر رج ببافید طوری که در انتها  6رج 

 باشید.

 یک رج دیگر هم ببافید.

 ( گره 36/04) 31بار _کال  0پ. روی گره بعدی (  1( گره بعدی / 7/2) 6رج بعدی : ) پ. روی 

 یک رج دیگر ببافید.

 ( گره 00/ 04) 36_ کال بار 0پ. روی گره بعدی (  1( گره بعدی /( 2/9)7 پ. رویرج بعدی : )

 سه رج دیگر ببافید و کور کنید.رنگ سفید رو وصل کنید .

 روگوشی اول 

 گره بعدی بزنید. 7با کاموای سفید یک پ. روی هر 

 گره بعد پ. بزنید. 6گره اول رو جا بندازید/ روی ز. / کار رو برگردونید / 2رج بعدی : 

 تا آخر رچ پ. بزنید.گره اول رو جا بندازید/ز. / کار رو برگردونید / 2رج بعدی : 

 گره باقی بمونه.کور کنید. 2کنید تا زمانی که این رج رو اونقدر تکرار 

 روگوشی دوم 

 ( گره جا بندازید /روی گره بعدی کاموای سفید رو وصل کنید .4/7) 4

 گره بعدی . 7یک زنجیره بزنید/پ. روی 

 .وشی دوم را هم مانند اولی ببافیدروگ

 حاشیه 

 و قسمت پشت کاله و دومین روگوشی  ها وصل کنید .دور تا دور روگوشی روگوشی یکی از ی کاموای سفید را به قسمت جلو

 را پ. ببافیدو جلوی کاله 

 / برگردونید.ز.  2

 نقاب جلوی کاله 

. تکرار کنید ( بار 0/6) 0با کاموای سفید قسمت جلوی کاله را تا دومین رو گوشی پ. ببافید .یک ز. برگردونید .رج آخر رو 

 کنید  کور

 تمام کردن کار

 گره ها



 

 

و نیم سانتی متر.انتهای یکی را تا کنید با قالب این انتهای خم شده رو از حاشیه  34نوار از رنگ سفید ببرید هرکدام به طول  1

کار  انتهای نوار رو از این حلقه بیرون بکشید.انتهای نوار را گره بزنید.همینی روگوشی بیرون بکشید تا یک حلقه ایجاد شود.

 رابرای روگوشی دوم هم انجام دهید.انتها ها رو محکم کنید.

 =http://www.lionbrand.com/patterns/70502AD.html?noImagesمنبع : 

 مترجم : نسرین اکبری
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