
 

 

مهره با گرد دخترانه کاله  

  

سایلو  

 کاموا پشمی ظریف

میلی متری  52.3میل گرد سایز  

میلی متری 2.3./2.3./ 52.3: میل در سه سایز 3ست   

 مقداری مهره

 سوزن مهره دوزی

سانتی متر 06تا  33مناسب برای دورسر : سایز   

  روش بافت

میلی متری سربندازید52.3دانه با میل  116: 1رج   

دانه 116=تا آخر رج یکی زیر یکی رو ببافید 2انتها و ابتدای رج را بهم وصل کنیدو عالمت بگذارید : .رج   

دانه 116= رو تا آخر رج  1زیر  1:  .-5رج   

دانه 6..=تا آخر رج ( یکحلقه بندازید دور میل )ژته  1/زیر 1: 9رج   

دانه 6..=زیر تا آخر رج :15تا16رج   

یک مهره روی حلقه بندازید و بعد   دانه ی دهم را زیر ببافید بعد از روی میل راست بیرون بکشید و با سوزن مهره دوزی/ فیدتا زیر ببا 9: 11رج 
کمی نخ را بکشید تا حلقه روی میل بیافتد نه به اندازه ای که دانه شل شود و نه )را روی میل راست بندازید ( همون دانه ی دهم )دوباره حلقه 

به این بافت میگن( )باشه که رج بعد را نتونید ببافیداونقدر سفت  :kpb - دانه  6..=تا زیر و یک زیر با مهره 9به همین ترتیب تا آخر رج (2زیر با مهره 

مهره انداخته اید ..ودرانتهایرج در کل   . 

دانه 6..=زیر:  6.تا  13رج   

تا زیر 3/ تا زیر با هم  .: ) 1.رج  / ssk  / دانه 1.0=داخل پرانتز را تا آخر رج تکرار کنید ( یک زیر با مهره   

http://babyknits.niniweblog.com/pagessk.php


 

 

دانه 21.0=زیر : ..تا  ..رج  . 

تا زیر5/ تا زیر با هم  .:))  2.رج  / ssk  / دانه.15=داخل پرانتز را تا آخر رج تکرار کنید ( یک زیر با مهره   

دانه .15=زیر تا آخر : 51تا  9.رج  

زیر1/ تا زیر با هم  .:) 53رج   / ssk  / نهدا 22=داخل پرانتز را تا آخر رج تکرار کنید ( یک زیر با مهره   

دانه 22=زیر :  11تا  50رج  

زیر1)   : .1رج  / ssk/ 1  دانه 00=تا آخر ( زیر با مهره  

دانه 00= زیر: 12تا  15رج   

دانه 11=تا آخر ( زیر با مهره  1/ تا زیر با هم .: )  19رج   

دانه 11=زیر تا آخر :  33تا  36رج   

دانه ..2=تا آخر رج ( افید و بعد مانند توضیحات قبلی مهره روی آن دانه بندازید دانه را با هم زیر بب .) دو تا زیر با هم با مهره : 30رج   

دانه ..=زیر تا آخر :  32 - .3رج   

دانه 11= تا زیر با هم تا آخر رج  .: 39رج   

دانه 11=زیر تا آخر :  06رج   

دانه 0= زیر  1/ بار دو تا زیر با هم  3:  01رج   

دانه 0=زیر :  .0رج   

دانه 5= دو تا زیر با هم تا آخر رج :  05رج   

رج .دانه ی باقیمانده  5با   با میل:  03تا 01رج   . کنید ( i cord) طناب بافی 

رج طناب بافی کنید .:میلی متری ادامه دهید  2.3.بامیل :  .0تا  00رج   . 

رج طناب بافی کنید 1: میلی متری ادامه دهید  2.3.ا میل ب:  02رج  . 

زیر در حین طناب بافی 1/تا زیر با هم  .: 09رج   

نخرا وارد سوزن کنید و ازوسط طنابی که بافته اید رد کنید2نخرا ببرید و از دانه های باقی مانده رد کنید / تا زیر با هم  .: 6.رج  . 

  

 :برای پاپیون

سانتی 06با یک دنباله ی 2میلی متری سربندازید  52.3دانه با میل  41  . 

تا آخر رج زیر ببافید/ مارکر بزارید/ابتدا و انتها رو بهم وصل کنید:  5-1رج  . 

دانه 11=تا زیر  5./ بار تکرار پرانتز 0( زیر با مهره 1/ تا زیر  .: )  1رج   

دانه 11=زیر تا آخر رج :  2-3رج   
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دانه 11=تا زیر  6.  /زیر با مهره  1/ بار تکرار پرانتز  0( تازیر ./مهره  زیر با1/ ) زیر  1: 9رج   

دانه 11=زیر تا آخر رج: 15-16رج   

دانه 11=تا زیر  6./ بار تکرار پرانتز .( تا زیر  ./زیر با مهره  1: )  11رج   

دانه 11=زیر تا آخر رج :  3.-13رج   

دانه 11=تا زیر  6./ کرار پرانتز بار ت.( تا زیر  ./زیر با مهره  1: )  0.رج   

دانه 11=زیر تا آخر رج :56-..رج   

دانه 11=تا زیر  6./زیر با مهره 1/ بار تکرار پرانتز  0( تا زیر  ./زیر با مهره  1:) 51رج   

دانه 11=زیر تا آخر رج :53-.5رج   

هدان 11=تا زیر  5./ بار تکرار پرانتز  0( زیر با مهره 1/تا زیر  .:) 50رج   

دانه 11=زیر تا آخر رج :  59- .5رج   

 .دانه های باقیمانده را بهم پیوند بزنید ( kitchener) گره آشپزها حاال با

سانتی جابزارید و نخ را دور مرکز پاپیون بپیچید طوری که در قسمت 10یکدنبالهی 2مهره روی نخ بندازید  1.سانتی و سوزن  06با اون دنباله ی 
به  بقیه ی نخ را2 تایی مهره وسط پاپیون دارید 2حاال سه ردیف2بار این طوری بپیچید  25مهره بیافتد و قسمت پشت مهره نباشد  2جلوی پاپیون 

تمام2پاپیون را به باالی ردیف کشبافتون بدوزید 2سانت اول نخ گره بزنید و محکم کنید10اون  . 

 منبع
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