
 

 

 کاله قالب بافی هلو کیتی 

 

 (سانت 11)اینچ 02-11دور سر /سال  3-1: سایز

 :اختصارات

 زنجیره = ز 

 پایه ساده یا کوتاه= پ

 پایه نیم دوبل= د .ن.پ

 پایه دوبل یا دوتایی یا بلند= د .پ

 

 ...کاله 

 میلی متری  1: قالب  

 سفید : کاموا

 اینچ 0=پایه نیم دوبل  7: مقیاس 

 ...شروع

 

 .زنجیره بزنید و ابتدا و انتها را بهم وصل کنید  66 



 

 

ابتدا و انتهای رج را وصل / د روی زنجیره بعدی و تمام زنجیره ها . ن.پ( / د محسوب میشود.ن.که یک پ) ز  0:  0رج 

 ( د.ن.پ 66.)نکنید 

 .و نیم سانت بشود 11د بزنید تا زمانی که .ن.بقیه کار را پ/  0ی دومین ز از ابتدای رج .د ر.ن.پ 1+ :  3رج  

بزنید طوری . در امتداد دو الیه ی باالی کاله پ/ بافت را صاف روس سطح صافی پهن کنید تا دو طرف روی هم قرار بگیرند 

 .مخفی کنید انتها را /کور کنید .که باالی کاله بسته شود 

 ...گوش ها 

 (دو تا ببافید )  

 و نیم میلی متری 4: قالب 

 صدفی: کاموا

 ( پ 6.)و بقیه زنجیره ها پ روی رومین ز از سمت قالب ./ ز  7** از دو رشته کاموا استفاده کنید ** 

آموزش ) گره بعدی کم کنید  0 پایه ساده روی 1/ تای بعدی  3پ روی  1/ اولین پ را جا بندازید / برگردونید / ز  1: 0رج 

 (پ 4( .)تصویری در انتهای متن

 ( پ 4.)پ روی هر گره  1/ برگردونید / ز  1:  3رج 

 (پ 0.)گره بعدی کم کنید 0پایه ساده روی  1/ پ روی گره بعدی  1/ اولین پ را جا بندازید / / برگردونید / ز  1: 4رج 

 ( پ1.)کور کنید و یک دنباله بلند برای دوختن به کاله باقی بگذارید / ز  1/ ید پایه ساده کم کن 1/ برگردونید / ز  1: 1رج 

 .گوشها زا به کاله بدوزید و بعد یک خط در طول دو گوشه ش کاله بدوزید تا گوشها شکل بگیرند ** 

 

 ...پاپیون

 میلی متری 1: قالب 

 صورتی پر رنگ : کاموا

 .**به طول تقریبا دو متر و نیم هر رشته .رشته کاموا به کار ببرید  6** 

این * )به مرکز حلقه وصل کنید / ز  4/ پایه سه تایی یا تریپل روی حلقه  3/ ز  4/ * به هم وصل کنید تا حلقه شکل بگیرد / ز 4

 .کور کنید و دنباله بلند برای دوختن روی کاله بگزارید / تکرار کنید * تا * از .( یک سمت پاپیون را تشکیل میدهد 

 ...دکمه برای چشم و بینی 

 و بیست و پنج صدم میلی متری 3سایز : قالب 

 موزی و سیاه : کاموا 



 

 

: در طول سمت دیگر زنجیره ها کار کنید / پ روی گره آخر  3/ پ روی بعدی  1/ پ روی دومین ز از سمت قالب  1/ ز 4

وصل ( .با گذاشتن دنباله بلند)کور کنید .آن بافته اید  پ روی آخرین زنجیره ای که اولین پ ر اروی  0/پ روی زنجیره بعدی 1

 .کنید 

 .برای تعیین محل دوختن قطعات از شکلها کمک بگیرید.قطعات را روی کاله بدوزید و سبیلها را هم بدوزید 

 ...الیه ی روی گوشها

 میلی متری 1: قالب 

 سفید : کاموا

قالب را به یک سمت .گره را در دو کناره ی کاله عالمت بزنید  14این .د گره از هم ببافی 14شما باید دو روگوشی با فاصله ی 

تای بعدی  13پ روی  1/ پ روی همان گره  1/ ز  1/ وارد کنید و یک حلقه باال بکشید ( محل عالمت زده شده )از روگوشی 

 ( پ  14.)برگردونید / 

 ( پ  14)برگردونید / پ روی تمام گره ها دور تا دور 1/ ز  1:  4-0رج 

 ( پ 10)برگردونید /تا آخر پ بزنید و روی دو گره آخر یک پایه ساده کم کنید / اولین پ را جا بندازید / ز 1: 1رج 

 .انتها را مخفی کنید / کور کنید /تا گره به آخر رج مانده باشد  0را تکرار کنید تا زمانی که  1رج + : 6رج 

 

 ...لبه 

 میلی متری 1: قالب 

 صدفی: کاموا 

 .گره آخ زدم 0پ روی  0من در دو انتهای دو روگوشی .به وسط پشت کاله وصل کنید و دورتادور کاله و روگوشیها  پ بزنید 

 ...گیس ها  

رشته قرار دادم و آنها را شل بهم بافتم و با یک کش  12در دو گره انتهایی هر دو روگوشی من .رشته برای هر ظرف ببرید  0

 .کردممو انتها را محکم 

 .امیدوارم دختر نازتون ازین کاله لذت ببره 



 

 

 

 : منبع
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 : آموزش گره ها 

 پایه ساده 

 

 : کم کردن پایه ساده 



 

 

 

 : پایه سه تایی 

 


