
 

 

  2آموزش بافت کاله آدم برفی 

 آسان: درجه سختی

 (ساله 7تا 3) ماهه  81:  سایز

 (سانت 04) و نیم سانت  04:  اندازه دور سر

وقتی فقط یک .الگو برای بافت اندازه کوچکتر نوشته شده و تغییرات برای اندازه بزرگتر در پرانتز قرار داده شده است: توضیح

میتونید در الگو دور عدد مربوط به سایز مورد نظرتون رو .دو سایز همین عدد قابل استفاده استعدد داده شده یعنی برای هر 

 .خط بکشید تا اشتباه نکنید

 (میلی متری  5 ( 1سایز : میل

 :روش بافت

 .سانت از ابتدا برسه(  85)و نیم  88یه رج رو ببافید و یه رج زیر تا به اندازه ی .دانه سر بندازید( 77) 04با کاموای سفید 

 .دانه روی میل میماند( 00) 55در انتها . تکرار کنید* از  –دو تا دانه یکی کنید  –دانه زیر  84: *بعد( کم کردن )رج 

 .سه رج بعدی رو دانه دانه ببافید 

 .دانه روی میل میماند( 04)54در انتها. تکرار کنید* از  –دو تا دانه یکی کنید  -دانه زیر  4:* بعد( کم کردن )رج 

 رو :  رج بعدی

 .دانه روی میل میماند (50)05در انتها . تکرار کنید* از  –دو تا دانه یکی کنید  -دانه زیر  1:* بعد( کم کردن )رج 

 رو: رج بعدی 

 .دانه روی میل میماند( 01)04در انتها . تکرار کنید* از  –دو تا دانه یکی کنید  -دانه زیر   7:* بعد( کم کردن )رج 

 رو: رج بعدی 

 .دانه روی میل میماند(30) 34در انتها . تکرار کنید* از  –دو تا دانه یکی کنید  -دانه زیر  7:*بعد( کم کردن )رج 

 رو: رج بعدی 

کاموا رو با یه دنباله .دانه سر میل باقی میماند( 81)85در نهایت .دو تا دو تا دانه ها رو یکی کنید تا آخر رج: بعد (کم کردن)رج 

 .بکشید و محکم کنید.ه های باقیمانده رد کنیداز دان.بلند ببرید

 :بینی

 .تا زنجیره ببافید 87با کاموای نارنجی و قالب 

روی سه زنجیره بعدی پایه نیم .روی زنجیره بعد هم پایه ساده ببافید.از زنجیره سوم از طرف قالب پایه ساده ببافید: رج اول

 .کور کنید.روی زنجیره آخر پایه ساده ببافید.بعدی پایه نیم دوبل ببافید روی.روی سه تای بعدی پایه دوبل ببافید.دوبل ببافید

 : دانه های زغالی برای دهان

 .به زنجیره اول وصل کنید تا یک  حلقه بدست بیاد.تا زنجیره ببافید 0و قالب  با کاموای مشکی

 .کور کنید.صل کنیدبه زنجیره اولی و.تا پایه ساده روی حلقه بزنید 7یک زنجیره ببافید و : رج اول

 



 

 

 5تا دانه زغالی رو باالی بینی به عنوان چشم وصل کنید و  7.بینی نارنجی رو روی کاله بدوزید.درز کاله رو بدوزید:پایان کار

 .انتهاها رو محکم کنید.ن وصل کنیدتا رو جای دها

 

 


