
 

 

 کاله بچه گانه با گره بلند 

 

 .اینچ بلندی آن است 8اینچ دورتادور و  21حدود .ماهه مناسب است 21این کاله از باال به پایین بافته میشود و برای بچه 

 : مقیاس

 اینچ  4= رج  11دانه در  12

 :کاموا

 انس 1کرم : رنگ آ 

 انس  22آبی : رنگ ب

 انس 22سبز پسته ای : رنگ ج

 :وسایل الزم

 ( و نیم میلی متری  4) 7میل سایز  5میل گرد یا 

 نشانگر 

 سوزن با سوراخ درشت برای دوختن با کاموا

 :اختصارات

 روی یک گره هم زیر ببافید هم رو:  اضافه کردن

 M : از حلقه پشتی زیر ببافید  –با میل چپ میل را از جلو به عقب زیر نخ بین دانه ی قبلی و بعدی وارد کنید. 

www.barfdoone.ir 



 

 

Kw2w :میل راست را مثل وقتی که میخواهید زیر ببافید وارد کنید ولی دو بار نخ را : با دو بار پیچیدن نخ دور میل زیر ببافید

 .بیرون بکشیددور میل بندازید و 

Kw4w:  میل راست را مثل وقتی که میخواهید زیر ببافید وارد کنید ولی چهار بار نخ را دور میل : با پیچیدن نخ زیر ببافید 4با

 .بندازید و بیرون بکشید

Dws  : دانه ای که با نخهای اضافی بافته بودید بدون بافتن مثل زمانی که میخواهید رو ببافید روی میل سمت مقابل بندازید–

 .به این صورت یک دانه ی بلند خواهید داشت.ضافی پیچیده شده را از میل خارج کنید نخهای ا

Spw :دانه را بدون بافتن مثل زمانی که میخواهید رو ببافید روی میل مقابل بندازید. 

 .نشاندهنده ی قطعاتیست که باید برای رج تکرار شوند*: 

 :روش بافت

اگر بافتن با دانه های کم روی میل گرد برای شما آسان نیست میتوانید با میل دو .ده کنید و برای گرد بافتن آمادانه سر بندازید  4

 .میل شروع کنید  5سر یا 

 (دانه  8( )مطابق توضیحات باال) روی هر دانه اضافه کنید :  2رج 

 زیر:  1رج 

 ( دانه  21. ) روی هر دانه اضافه کنید: :  3رج 

 زیر: 4رج 

 دانه ( 14* )زیر  m  /2 2/ تا زیر  2m   /1/ زیر 2: * 5رج 

 زیر : 1رج 

 دانه( 31* )زیر  m  /2 2/ تا زیر  2m   /4/ زیر 2: * 7رج 

 زیر: 8رج 

 دانه( 42* )زیر  m  /2 2/ تا زیر  2m   /1/ زیر 2: * 9رج 

 زیر:  22رج 

 دانه( 48* )زیر  m  /2 2/ تا زیر  2m   /8/ زیر 2: * 22رج 

 زیر: 21رج 

 دانه( 51* )زیر  m  /2 2/ تا زیر  2m   /22/ زیر 2: * 23رج 

 زیر: 24رج 

 دانه( 14* )زیر  m  /2 2/ تا زیر  2m   /21/ زیر 2*  :25رج 

 زیر :21رج  

 دانه( 71* )زیر  m  /2 2/ تا زیر  2m   /24/ زیر 2: *  27رج 

 زیر :28رج 



 

 

 دانه( 82* )زیر  m  /2 2/ تا زیر  2m   /21/ زیر 2: *  29رج  

 زیر :12رج 

 *تا زیر  kw4w  /1 2/ تا زیر kw2w /4 2/ تا زیر1: * 12رج 

 * تا زیر  dws  /1/ تا زیر  1* _ رنگ ب : 11رج 

 * تا زیر 2swp  /1/ تا زیر  1: *  13رج 

 * تا زیر  spw  /1 2/ تا زیر  7: *  14رج 

  14تکرار رج : 15رج 

 زیر: 11رج 

 *تا زیر kw4w  /1  2/تا زیر  kw2w /4 2/ تا زیر  1: *  17رج 

 * تا زیر dws  /1 2/ تا زیر  1*_ رنگ ج :  18رج 

 *تا زیر  swp / 1 2/ تا زیر  1 *: 19رج 

 *تا زیر  swp / 1 2/ تا زیر  7: * 32رج 

  32تکرار :  32رج 

 زیر :  31رج 

 *تا زیر  kw4w   /1 2 / تا زیر  kw2w  /4 2/ تا زیر  1: * 33رج 

 *  تا زیر  2dws  /1/ تا زیر  1* _ رنگ آ :  34 رج

 *  تا زیر  2dws  /1/ تا زیر  1: * 35رج 

 *  تا زیر  2dws  /1/ زیر تا  7:* 31رج 

  31تکرار :  37رج 

 زیر:  38رج 

 .رج دیگر زیر ببافید  1

 .تا رو کشباف ببافید  1/تا زیر  1رج  21

 .کور کنید 

 

 


