
 ولنتاین  گره دار کاله نوزادی

 

 .دیدم و ترجمه کردم این سایت آموزشش رو در. خوب این کاله بسیار آسونه

 :چیزایی که الزم دارید

 کمتر از یک بسته! کاموای صورتی ملیح -1

 میلی متری 5قالب سایز  -2

 :گره های بکار رفته

  آموزش حلقه جادویی

 :پایه کوتاه
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 :روش بافت

 .پایه کوتاه روی حلقه ببافید 3یک زنجیره بزنید و .حلقه جادویی ببافید 

ینکه اشتباه برای ا.یعنی اینجا ما رج نداریم بلکه دور داریم.) همینطور بدون وصل کردن به ابتدای رج بافت را ادامه دهید

 (.تعداد دورهایی که بافتید رو کم و زیاد حساب نکنید اول هر دور رو عالمت بزارید

 پایه کوتاه 6=روی هر گره یک پایه کوتاه :  2دور 

 پایه کوتاه 6=روی هر گره یک پایه کوتاه :  66- 3دور 

پایه  8=خل پرانتز را دورتادور تکرار کنید دا{ پایه کوتاه روی دو گره بعدی  6/ پایه کوتاه روی گره اول 2} = 61دور 

 کوتاه

 پایه کوتاه 8.=پایه کوتاه رو هر گره دورتادور 6=  22-68دور 

پایه  62= داخل پرانتز تکرار تا آخر دور {گره بعدی  3یک پایه کوتاه روی / پایه کوتاه روی گره بعدی  2} =26دور 

 کوتاه

 پایه کوتاه62.=ادورپایه کوتاه رو هر گره دورت 6=  22-22دور 

 ::ازین به بعد آخر هر رج رو به ابتدای همون رج وصل میکنیم

 پایه کوتاه62=یک زنجیره /وصل به ابتدای رج با کوک شالل /پایه کوتاه رو هر گره دورتادور 6:  25رج 

 پایه کوتاه 22= یک زنجیره /وصل به ابتدای رج با کوک شالل /پایه کوتاه روی هر گره دور تا دور 2: 26رج 

 پایه کوتاه 22.=یک زنجیره/وصل به ابتدای رج با کوک شالل /پایه کوتاه رو هر گره دورتادور 6:  21رج 



 پایه کوتاه 32= زنجیره  6/وصل کنید /تکرار دور تا دور /{پایه کوتاه روی بدی  6/ پایه کوتاه روی گره اول  2} :28رج 

 پایه کوتاه 32   =یک زنجیره /وصل به ابتدای رج با کوک شالل /پایه کوتاه رو هر گره دورتادور 6:  22رج 

پایه  22= زنجیره  6/ وصل /تکرار تا آخر رج { پایه کوتاه روی دو تای بعدی  6/ پایه کوتاه روی گره اول  2} : 32رج 

 کوتاه

 پایه کوتاه 22=پایه کوتاه روی هر گره تا آخر رج  6: 23-36رج 

 . کوک شالل بزنیددور تا دور را : اختیاری

 . کور کنید و انتهای نخ را پنهان کنید

 . باالی کاله را گره بزنید

 :قلب                 

 حلقه جادويی

 پايه سوبل4پايه دوبل،3پايه سوبل،1پايه دوبل،3پايه سوبل؛4

 نخ حلقه را بکشيد تا محکم شود

 با کوک شالل به مرکز حلقه وصل کنيد

 

 .بعد از بافت قلب یک نخ بلند باقی بگذارید و با اون قلب رو به کاله بدوزید

  

 

 


