
 

 

 

هیکٌن.جْى فیلترٍ کپی کرزم ّگرًَ لیٌکطْ  ترجوَ ازین سایت اّل ثبیس ثگن کَ هي رّش ثبفت ایي کالٍ رّ زارم

 .یيثرْاز ثرای پسرتْى ُوچیي کالُی ثجبفیي.اگَ ایٌطْرٍ ایي زستْرّ زًجبل کٌ هیساضتن.ضبیس ضوب ُن هثل هي زلتْى

  

 :ثرای هرفی هًْسى زرز

 .رجِبتْ ًرّ از ُوْى گرٍ زًجیرٍ تْى ضرّع کٌیس

 .رج ُب رّ ثَ گرٍ زًجیرٍ ّصل ًکٌیس ثلکَ ُویطَ ثَ گرٍ هرثْط ثَ پبیَ زّثل ّصل کٌیس

 .گرٍ آذرتْى ثبیس یَ گرٍ قجل از زًجیرٍ ثبضَ

 :ایٌن هصْرش

http://repeatcrafterme.com/


 

 

 

 :حبال هْاز الزم

 .کبهْای سفیس + کبهْای ثب رًگ هتضبز هثل آثی یب قرهس+ کبهْای هطکی ثرای کالٍ هطکی رّی سرش

 I قالة سبیس

 تب زکوَ کْچْلْ هطکی ثرای زُبى 5

 زّ تب زکوَ ثسرگ هطکی ثرای چطن

 پبیَ زّثل آهریکبیی =پبیَ زّثل

 :هاه 3-0سایس 

 تب زًجیرٍ/زخ تب پبیَ زّثل رّی حلقَ ثسًیس/ثَ پبیَ زّثل اّل ّصل کٌیس/زّ تب زًچیرٍ 2حلقَ/

 (رج زّم:رّی ُرکسّم زّ تب پبیَ زّثل ثسًیس/ّصل کٌیس/زّ تب زًجیرٍ)کال ثیست تب پبیَ زّثل

 (َ پبیَ زّثل رّ ُرکسّم از ثعسیِب/ّصل کٌیس /زّ تب زًجیرٍ .)کال سی تب پبیَ زّثلرج سْم: زّ تب پبیَ زّثل رّی اّلی/ی

تب پبیَ  66تبی ثعسی/ّصل کٌیس/ید زًجیرٍ.)کال  4: زّ تب پبیَ زّثل رّی اّلی/یَ پبیَ زّثل رّی ُرکسّم از 4رج 

 (زّثل

 (تب پبیَ زّثل 66: زّر تب زّر رّ پبیَ زّثل ثسًیس.)کال  7_5رج 

 .ّ عْض کٌیسکبهْا ر

 .تب پبیَ سبزٍ.کْرش ًکٌیس.از زستْر ثبفت قیوت رّ گْضی ازاهَ ثسیي 66:ُوَ رّ پبیَ سبزٍ ثجبفیس.کال 8رج 

 :سایس پیص دبستانی

 حلقَ /زّ تب زًجیرٍ/زٍ تب پبیَ زّثل رّی حلقَ/ّصل کٌیس /زّ تب زًجیرٍ

https://www.lionbrand.com/faq/115.html?language=
https://www.lionbrand.com/faq/115.html?language=


 

 

 (تب پبیَ زّثل 22: رّی ُرکسّم زّ تب پبیَ زّثل/ّصل کٌیس/زّ تب زًجیرٍ)کال 2رج  

رّی ثعسی /ثَ ُویي ترتیت تب آذر رج /ّصل کٌیس /زّ تب زًجیرٍ)کال   :زّ تب پبیَ زّثل رّی اّلی/ یَ پبیَ زّثل6رج 

 (تب پبیَ زّثل 62

:زّ تب پبیَ زّثل رّی اّلی/یَ پبیَ زّثل رّی زّ تب ثعسی/ثَ ُویي ترتیت تب آذر /ّصل کٌیس /زّ تب زًجیرٍ)جوعب 4رج 

 (بیَ زّثلتب پ 42

:زّ تب پبیَ زّثل رّی اّلی/پبیَ زّثل رّی سَ تبی ثعسی/ثَ ُویي ترتیت تب آذر/ّصل کٌیس /زّ تب زًجیرٍ.چوعب 5رج 

 تب پبیَ زّثل 52

 .تب پبیَ زّثل 52:رّی ُرکسّم یَ پبیَ زّثل.ّصل کٌیس/زّ تب زًجیرٍ/جوعب  02_6رج 

 (کبهْا رّ عْض کٌیس)رًگ زیگَ

تب پبیَ سبزٍ(/کْر ًکٌیس از قسوت رّی گْش ازاهَ  52:زّر تب زّر رّ پبیَ سبزٍ ثجبفیس/ّصل کٌیس ./یک زًجیرٍ)00رج 

 ...ثسیس

 :قسوت روی گوش

 :اولین پوضص گوش

 یک زًجیرٍ/رّی زٍ زاًَ ثعسی ُرکسّم یک پبیَ سبزٍ/یک زًجیرٍ/ثرگسًّیس

 تبی ثعسی/یک پبیَ سبزٍ کن کٌیس / یک زًجیرٍ /ثرگرزًّیس 6 پبیَ سبزٍ کن کٌیس./پبیَ سبزٍ رّی یَ  رج زّم :

 ( تب 8رج سْم :کال پبیَ سبزٍ )

 زًجیرٍ/ثرگرزًّیس 0تب پبیَ سبزٍ/یَ پبیَ سبزٍ کن کٌیس/  4پبیَ سبزٍ کن کٌیس/  0رج چِبرم: 

 ( تب 6رج پٌجن:کال پبیَ سبزٍ ) 

 .زًجیرٍ/ ثرگرزًّیس 0سبزٍ کن کٌیس /  پبیَ 0پبیَ سبزٍ کن کٌیس/زّ تب پبیَ سبزٍ /  0رج ضطن: 

 ( تب 4رج ُفتن:کال پبیَ سبزٍ )

 .زًجیرٍ/ثرگرزًّیس 0پبیَ سبزٍ کن کٌیس/  2رج ُطتن:

 .رج ًِن :یک پبیَ سبزٍ کن کٌیس./کْر کٌیس

 :دوهین پوضص گوش 

 :ریس ّ ثعس ازاهَ ثسیستب گرٍ ثرای سبیس پیص زثستبى ئر جلْی کالٍ فبصلَ ثسا 09هبٍ ّ  6-2تب گرٍ ثرای سبیس  12

 زًجیرٍ / ثرگرزًّیس 0تب پبیَ سبزٍ /  02زًجیرٍ /  1

 پبیَ سبزٍ کن کٌیس / زًجیرٍ / ثرگرزًّیس 0تب پبیَ سبزٍ /  6پبیَ سبزٍ کن کٌیس /  0رج زّم : 

 ( تب 8رج سْم: کال پبیَ سبزٍ ) 



 

 

 / ثرگرزًّیسزًجیرٍ  0تب پبیَ سبزٍ /  4پبیَ سبزٍ کن /  0زًجیرٍ /  0رج چِبرم: 

 ( تب 6رج پٌجن : کال پبیَ سبزٍ )

 زًجیرٍ / ثرگرزًّیس 0/   تب پبیَ سبزٍ 2پبیَ سبز ٍ کن /  0زًجیرٍ /  0رج ضطن : 

 ( تب 4رج ُفتن : کال پبیَ سبزٍ )

 زًجیرٍ / ثرگرزًّیس 0تب پبیَ سبزٍ کن کٌیس /  2رج ُطتن : 

زّست زاریس اًسازٍ ثٌس کالٍ ثبضَ (ثعس  یس ) یب ثَ ُر طْلی کَتب زًجیرٍ ثجبف 42پبیَ سبزٍ کن کٌیس /  0رج ًِن :

ّقتی ثَ ًْک پْضص گْش ثعسی   .تب (آهْزش ) ثجبفیس slip stitch ازچِبرهیي زًجیرٍ از طرف قالة ثَ رّش

ثجبفیس تب ّقتی ثَ جبی اّل ثرسیس. کْر کٌیس ّ  slip stitch زًجیرٍ ثجبفیس ّ از چِبرهیيتب زًجیرٍ  42ثرسیس.زّثبرٍ 

 .کٌیس هحکن

 .زّ تب تْپی ایي هسلی زرست کٌیس ّ ثَ ثٌسُبی کالٍ ّصل کٌیس.هطوئي ثطیس هحکن ّصل ضسى 

 

 کاله روی سر آدم برفی

 .ساستفبزٍ کٌی  J یب I ّ ثرای کالٍ ُبی ثسرگتر از قالة سبیس H ثرای کالٍ ُبی کْچکتر از قالة سبیس

 زًجیرٍ 0تب پبیَ سبزٍ / ثِن ّصل کٌیس /  02حلقَ / 

 تب پبیَ سبزٍ 22زًجیرٍ )کال  0تب پبیَ سبزٍ رّی ُر کسّم از گرٍ ُبی زّر تب زّر ثسًیس./ثِن ّصل کٌیس /  2رج زّم : 

) 

 62زًجیرٍ )کال  0پبیَ سبزٍ /ّصل کٌیس /  0تب پبیَ سبزٍ رّی گرٍ اّل / رّی ُر کسام از گرٍ ُبی ثعسی  2رج سْم : 

 ( پبیَ سبزٍ

زّر تب زّ را پبیَ سبزٍ ثجبفیس . / ّصل )BACK LOOP STITCH.(رج چِبرم : فقظ رّی حلقَ پطتی گرٍ ُب ثجبفیس

 . پبیَ سبزٍ 62زًجیرٍ )کال  0کٌیس / 

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


 

 

پبیَ سبزٍ کن کٌیس / زّر تب زّر  0گرٍ ثعسی /  تب 8رج پٌجن : حبال رّی ُر زّ حلقَ گرٍ ُب کبر کٌیس .*پبیَ سبزٍ رّی 

 زًجیرٍ 1 / / ّصل کٌیس تکرار از ایي جب *

 ( پبیَ سبز27ٍزًجیرٍ )کال  0   جبفیس ّ ثِن ّصل کٌیس /رج ضطن : زّر تب زّر پبیَ سبزٍ ث

کْتبٍ کن کٌیس / زّر تب زّر از ایي جب  رج ُفتن :* رّی ُفت تب زاًَ اّل ُرکسّم یک پبیَ سبزٍ یب کْتبٍ /یک پبیَ

 .زًجیرٍ 0تکرار کٌیس / ّصل کٌیس /  *

 ( پبیَ کْتبٍ 24زًجیرٍ )کال  0رج ُطتن : زّر تب زّر پبیَ کْتبٍ / ّصل کٌیس / 

 .اگر هیرْاُیس یک ًْار رّی کلَ زاضتَ ثبضیس رج ًِن ّ زُن را ثَ رًگی هتفبّت کبر کٌیس

 زًجیرٍ 0تکرار کٌیس ./ّصل کٌیس /  پبیَ کن کٌیس / زّر تب زّر از ایي جب * 0تبی اّل /  6رج ًِن :* پبیَ کْتبٍ رّی 

 ( پبیَ کْتبٍ 20 ٍ )کالزًجیر 0رج زُن : زّر تب زّر پبیَ سبزٍ / ّصل کٌیس / 

 ( پبیَ کْتبٍ 20زًجیرٍ )کال  0رج یبززُن : فقظ رّی حلقَ جلْی گرٍ ثجبقیس .زّر تب زّر پبیَ کْتبٍ / ّصل کٌیس / 

تب پبیَ سبزٍ / ّصل کٌیس / کْر کٌیس ّ هحکن کٌیس  2 رج زّاززُن : رّی ُر زّ حلقَ ی گرٍ کبر کٌیس .رّی ُر گرٍ

 ( تب پبیَ سبزٍ 42)کال 

 .کالٍ رّ پر کٌیس ّ ثب کبهْای هطکی از قسوتی کَ لجَ کالٍ ضرّع هیطَ رّی کالٍ اصلی ثسّزیس

 

 :بینی نارنجی

ایو دوبل /پایو ببافید . /پایو کوتاه / پایو نین دوبل / پ slip stitch تا زنجیره ببافید /روی زنجیره دوم ضروع کنید و 6

زنجیره ببافید روی  اداهو بدید و دور تا دور رو ببافید / وقتی بو نوک هثلث رسیدید دو تا slip stitch دوبل/ با

 . ببافید و کور کنید sl st بسنید و بعد روی اولین پایو sl st زنجیره دوم

 


