
 

 

 

 خوب دوستان عزیز میریم سراغ آموزش بافت کاله المو که خیلی شاده

 :برای بافت این کاله به این وسایل نیاز دارید

 میلی متری 6و  5قالب در سایز های  -1

 گرم 55رنگ هر کدام  4رشته در  8کاموای  -2

 مقداری پنبه برای پر کردن -3

 قیچی -4

 سوزن با سوراخ درشت -5

 : اندازه نهایی

 ماه 6-3مناسب برای 

 یم سانتی مترو ن 66: ارتفاع کاله /سانتی متر  45: دور سر 

 :رنگ ها 

 :این رنگهایی هست که من استفاده کردم



 

 

 قرمز توت فرنگی

 مشکی

 سفید یخی

 زرد

 :اختصارات استفاده شده در متن

 / پایه نمی دوبل= د .ن.پ/ زنجیره = ز 

 : نکته

 {را به عنوان یک پایه نیم دوبل حساب کنید  زنجیره ها ی ابتدای رج}

روی زنجیره اول  پایه نیم دوبل تا 7. بزنید بعد دو زنجیره بزنید  گره کور یک  ای قرمزمیل و کامو 6با قالب :  6رج  

 .پایه نیم دوبل داشته باشید 8حاال باید .وصل کنید به باالی زنجیره ی دوم کوک شالل با.بزنید 

ل به باالی ز دوم کوک شال/ آخر رج  د روی هر گره دور تا دور تا.ن.پ 2/ د روی همان گره .ن.یک پ/ ز  2: 2رج 

 .پایه نیم دوبل داشته باشید66حاال باید /

کوک /تا آخر رج تکرار کنید * از / بعدی  د روی گره.ن.دو پ/ د .ن.پ 6/ * د روی همان گره .ن.یک پ/ ز  2:  3رج 

 .پایه نیم دوبل داشته باشید24 حاال باید/شالل به باالی ز دوم 

تا آخر رج * از / د روی گره بعدی .ن.پ 2/ د روی دو گره بعدی .ن.پ 6*  /د روی همان گره .ن.یک پ/ ز  2: 4رج 

 .پایه نیم دوبل داشته باشید 32حاال باید / کوک شالل به باالی ز دوم/تکرار کنید 

تا آخر رج * از / روی گره بعدی  د.ن.پ 2/ گره بعدی 3د روی .ن.پ 6/* د روی همان گره .ن.یک پ/ ز  2:  5رج 

 .پایه نیم دوبل داشته باشید 45باید  حاال/کوک شالل به باالی ز دوم /تکرار کنید 

تا آخر رج * از / د روی گره بعدی .ن.پ 2/ د روی دو گره بعدی .ن.پ 6/* د روی همان گره .ن.یک پ/ ز  2: 6رج 

 .پایه نیم دوبل داشته باشید 53حاال باید / کوک شالل به باالی ز دوم/تکرار کنید 

 .کوک شالل روی زنجیره دوم/ د روی هر گره دورتادور .ن.یک پ/ ز  2: 65-7رج 

 .کوک شالل روی زنجیره دوم/ د روی هر گره دورتادور .ن.یک پ/ ز 2:  64-66رج 

 {ازین قسمت بافت پشت و روگوشی ها آغاز میشود: نکته}.گره اول  25د روی .ن.پ 6/ ز  2: 65رج 

 .در ادامه ی بافت روی همین قسمت روگوشی سمت چپ بافته میشود/ نید کور نک/گره  35د روی .ن.پ 6/ ز  2: 66رج 

 روگوشی ها

 روگوشی سمت چپ



 

 

در آخر یک پایه نیم دوبل کم / گره بعدی هر کدام یک پایه نیم دوبل کم کنید 6روی / پایه نیم دوبل کم کنید  6. / ز  6:  6رج 

 .کنید

در آخر یک پایه نیم دوبل کم / گره بعدی هر کدام یک پایه نیم دوبل کم کنید4روی / پایه نیم دوبل کم کنید  6/ ز  6:  2رج 

 .کنید

در آخر یک پایه نیم دوبل کم / گره بعدی هر کدام یک پایه نیم دوبل کم کنید 2روی / پایه نیم دوبل کم کنید  6. / ز6: 3رج 

 .کنید

 . پایه نیم دوبل کم کنید بار 2/ ز 6: 4رج 

 .کور کنید و انتها ها را مخفی کنید

 روگوشی راست

 . وصل کنید و بافت را شروع کنید 66نخ قرمز را به انتهای رج 

 . بافت رو به سمت راست جایی که روگوشی سمت چپ هست ادامه بدهید

در آخر یک پایه نیم دوبل کم / پایه نیم دوبل کم کنیدگره بعدی هر کدام یک  6روی / پایه نیم دوبل کم کنید  6. / ز  6:  6رج 

 .کنید

در آخر یک پایه نیم دوبل کم / گره بعدی هر کدام یک پایه نیم دوبل کم کنید4روی / پایه نیم دوبل کم کنید  6/ ز  6:  2رج 

 .کنید

در آخر یک پایه نیم دوبل کم / کنید گره بعدی هر کدام یک پایه نیم دوبل کم 2روی / پایه نیم دوبل کم کنید  6. / ز6: 3رج 

 .کنید

 . بار پایه نیم دوبل کم کنید 2/ ز 6: 4رج 

 .کور کنید و انتها ها را مخفی کنید

 حاشیه

 . میلی متری و نخ قرمز یک گره کور بزنید و بعد نخ را به عقب کاله درست در خط وسط وصل کنید 6با قالب 

 . انتهای نخ را مخفی کنید.با کوک شالل به اولین پایه وصل کنید و کور کنید.د سپس کل حاشیه ی کاله را پایه کوتاه بزنی

 لبخند

از سمت قالب یک . روی سومین ز. بزنید  زنجیره 66سپس .میلی متری و نخ مشکی یک گره کور بزنید  5با قالب : 6رج 

نیم دوبل  تا پایه 66االن باید . د بزنید .ن.بعد روی آخرین گره دو تا پ.د بزنید .ن.پ سپس روی هر گره یک. د بزنید .ن.پ

 .داشته باشید

= د بزنید .ن.روی آخرین گره دو پ/ د روی تمام گره ها بزنید .ن.پ 6/ د روی همان گره بزنید .ن.یک پ/ ز  2:  2رج 

 پایه نیم دوبل 63



 

 

= د بزنید .ن.خرین گره دو پروی آ/ د روی تمام گره ها بزنید .ن.پ 6/ د روی همان گره بزنید .ن.یک پ/ ز  2: 3رج 

 . پایه نیم دوبل65

 . کور کنید و انتها را مخفی کنید. حاال با سوزن لبخند را روی کاله در قسمت زیر چشمها بدوزید 

 چشمها

د روی اولین زنجیره بزنید با .ن.پ 7/ بزنید  میلی متری و نخ سفید یک گره کور بزنید و بعد دو زنجیره 5با قالب :  6رج 

 . د داشته باشید.ن.پ 8حاال باید .دومین زنجیره  شالل وصل کنید به باالیکوک 

با کوک شالل به باالی دومین / د بزنید .ن.پ یعد روی هر گره دو./ د روی همان گره بزنید .ن.بعد یک پ/ ز  2:  2رج 

 . د داشته باشید.ن.پ 66حاال باید .زنجیره وصل کنید 

تا * از / روی گره بعدی . ن.پ  2/ بعدی  گره 3د روی .ن.پ 6. / * همان گره بزنید د روی .ن.بعد یک پ/ ز  2:  3رج 

 . د داشته باشید.ن.پ25حاال باید .باالی دومین زنجیره وصل کنید  با کوک شالل به/ آخر رج تکرار کنید 

 کنید با کوک شالل به باالی دومین زنجیره وصل/د کم کنید .ن.روی گره بعدی یک پ/ ز  2:  6-4رج 

با کوک شالل به /تا آخر تکرار کنید * از  / گره بعدی 3  د روی.ن.پ 6/ د روی گره بعدی کم کنید .ن.پ 6/ * ز  2: 7رج 

 . انتهای نخ را مخفی کنید/ کور کنید  / باالی دومین زنجیره وصل کنید

 مردمک

روی اولین زنجیره ای که / زنجیره بزنید  میلی متری و نخ مشکی یک گره کور درست کنید و بعد دو 5با قالب :  6رج 

 . د داشته باشید.ن.پ 65وصل کنید به دومین زنجیره حاال باید  با کوک شالل/د بزنید .ن.پ 9زدید 

 . یکبار دیگر دستور بافت چشم را تکرار کنید تا یک جفت چشم داشته باشید

 . بعد از اتمام بافت جفت چشمها با مقداری پنبه دو چشم را پر کنید

چشم بدوزید و بعد   باال و چپ دو مردمک حاال بوسیله سوزن و نخ سفید مقداری برق چشمها رو مطابق شکل روی قسمت

 . چشمها را روی کاله بدوزید  سپس.مردمکها را روی چشمها بدوزید 

 . کنیدکور کنید و انتهای نخ را مخفی 

 بینی

با کوک شالل / د روی اولین ز .ن.پ 7/ ببافید  میلی متری و نارنجی یک گره کور بزنید و دو زنجیره 5با قالب :  6رج 

 . د داشته باشید.ن.پ 8باید  حاال./ وصل کنید به دومین ز

ل کنید به زنجیره دوم با کوک شالل وص / د روی هر گره دور تا دور.ن.پ 2/ د روی همان گره .ن.یک پ/ ز  2: 2رج 

 . د داشته باشید.ن.پ. 66حاال باید .

تا آخر * از /د روی گره بعدی .ن.پ 2سپپس / گره بعدی  2د روی .ن.پ 6/ * د روی همان گره .ن.یک پ/ ز  2: 3رج 

 / د داشته باشید.ن.پ 26حاال باید /دوم . ز با کوک شالل وصل کنید به.رج تکرار کنید 



 

 

 . با کوک شالل وصل کنید به دومین زنجیره دوم/ د روی هر گره دورتادور .ن.پ 6/ ز  2:  6-4رج 

با کوک /تا آخر رج تکرار کنید * از  / گره بعدی 2ی .د ر.ن.پ 6/ د روی گره بعدی کم کنید .ن.پ 6/ * ز  2:  7رج 

 . شالل وصل کنید به باالی زنجیره دوم

انتهای نخ را به سوزن کنید و بینی را به جلوی کاله  ه بینی را پر کنید و بعدوقتی که تمام رجها را تمام کردید با مقداری پنب

 . انتهای نخ را پنهان کنید کور کنید و.بدوزید 

 ریشه های کنار کاله

بعد یک .اینچ طول داشته باشد  35هر رشته  طوری که( تا از هر رنگ  4) رشته ببرید  62  باز نخ مشکی و قرمز و سفید

اضافی را  یک گیس شل کوتاه یا بلند ببافید و بعد انتها را یک گره بزنید و نخ.بزنید  انتهای روگوشی چپ کالهگره ساده در 

 . ببرید

 . کار را برای روگوشی راست هم تکرار کنید این

 www.hopefulhoney.com/2014/04/sesame-street-elmo-inspired-baby-hat.html:منبع

 


