
 

 

 کاله قالب بافی میکی و مینی موس

 

 نوزاد: سایز

 : وسایل الزم

 قرمز و صورتی/کاموای متوسط به رنگ مشکی  -

  Hقالب سایز  -

 سوزن برای دوختن  -

 اینچی سفید برای کاله میکی موس و نیم اینچی یا یک چهارم اینچ برای پاپیون مینی موس 1دو دکمه  -

 

 :اختصارات

 زنجیره= ز 

 پایه ساده = پ

 پایه دوبل=  د.پ

 پایه نیم دوبل=  د. ن.پ

 

 

 :روش باف کاله میکی موس

 .همیشه ابتدای رج باید گرهی باشد که زنچیره به آن متصل شده : نکته 

 زنجیره 1(/  لینک آموزش)یک حلقه جادویی 

 .ز 1/ د اولی.ن .کردن به پوصل /د روی حلقه جادویی .ن.پ 11

 .ز 1/ وصل کنید به ابتدای رج ( /د .ن.پ 21)د روی هر گره دور تا دور .ن .پ 2: 2رج  

 . ز1/ وصل کنید (/د .ن.پ 31)تا آخر رج تکرار کنید *  تا * به همین ترتیب از *  /د روی بعدی.ن.پ 1/ د .ن.پ 2:*  3رج 
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وصل کنید (/د .ن.پ 41)تا آخر رج تکرار کنید *  تا * به همین ترتیب از *  /عدیتای ب 2د روی .ن.پ 1/ د .ن.پ 2*  : 4رج 

 .ز1/ 

 (د .ن.پ 41)د رور هر گره دورتا دور تا آخر رج .ن.پ 1:  9تا  5رج 

 41)د با کاموای قرمز برای میکی موس و صورتی برای مینی موس روی هر گره دور تا دور بزنید .ن.پ 1: 13تا  9رج 

 (.د .ن.پ

 .انتهاها را محکم کنید.کور کنید 

 

دکمه سفید  6در مدل .دکمه سفید برای میکی موس روی کاله بدوزید و برای مینی موس از دکمه های کوچکتر استفاده کنید 2

 .دکمه روی قسمت پایینی مینی موس دوخته شده است 9کوچک روی پاپیون مینی موس و 

 

 (:تا ببافید 2)گوش ها 

 

 

 

 

 .ز 1/حلقه جادویی 

 .ز  1.د وصل کنید.ن.به اولین پ.محکم بکشید .د روی حلقه بزنید .ن.پ 12

 . ز 1/وصل کنید ( /د .ن.پ 24)د  رو ی هر گره دور تا دور بزنید .ن.پ 2:  2رج 

کور کنید و .( /پ 36) تا آخر رج تکرار کنید*  تا * به همین ترتیب از * / روی گره بعدی .  پ 1/روی اولی .  پ 2 *: 3رج 

 . با یک دنباله بلند برای دوختن روی کاله کاموا را ببرید 

 

 .بدوزید  6تا  3گوش ها را در فاصله بین رج 

  (.فقط برای میکی موس )برای بدست آوردن گوش کحکم تر دو گوش ببافید و بهم بدوزید 

 



 

 

 پاپیون مینی موس

 

 .ز 16

 کار را برگردانید . / ز 1. /گره بعدی هرکدام یک پ 16روی /قالب از سمت . د وری دومین ز.ن.پ 1:  1رج 

 ( د .ن.پ 15)د ببافید .ن.همه را پ:  5تا 2رج 

 .وصل کنید  5از رج . به اولین پ.بزنید . کار را برنگردانید و دور تا دور لبه ها پ  5در انتهای رج 

 .کور کنید و انتها را محکم کنید

دور دور  15تا  11با یک دنباله بلند کاموا .مثل آکاردئون میانه ی پاپیون را مچاله کنید و با یک سوزن قسمت وسط را بدوزید 

 .و با یک دنباله بلند کااموا برای دوختن آنرا ببرید گره بزنید .قسمت وسط بپیچید 

 .ها بدوزیدوسط پاپیون را به باال و وسط کاله بدوزید و لبه های آنرا به گوش 

 

 

 

 

 : برای سایز ها ی بزرگتر

 :من سایزهای بزرگت را نبافته ام ولی این روش را برای افزایش سایز  انجام میدهم : نکته 

 :ماه  0-3



 

 

 .دنبال کنید  4دستورات باال را تا رج 

  ( د .ن.پ 45)دور تا دور * تا * تکرار از * /تای بعدی   7د روی.ن.پ 1/ د .ن.پ 2:*  5رج 

 (د .ن.پ 45)د بزنید .ن.دور تا دور پ:  14تا  6رج 

 

 : ماه 6 -3

 روش باال را انجام دهید  4تا رج 

 (د .ن.پ 51)دور تا دور * تا * تکرار از * /تای بعدی   3د روی .ن.پ 1/ د .ن.پ 2:  5رج 

 (د .ن.پ 51)د بزنید .ن.دور تا دور پ:  15تا  6رج 

 

 :ماه  9 -6

 .دنبال کنید  4رج دستورات باال را تا  

 (د .ن.پ 51)دور تا دور * تا * تکرار از * /تای بعدی   3د روی .ن.پ 1/د .ن.پ 2:  5رج 

 (د .ن.پ 55)دور تا دور * تا * تکرار از * /تای بعدی   9د روی .ن.پ 1/د .ن.پ 2:  6رج 

 (د .ن.پ 55)د بزنید .ن.دور تا دور پ:  16-7رج 

 .بافت را ادامه دهید تا وقتی که برای سایز کاله مناسب باشد 3الگوش بافت گوش از رج برای بزرگ کردن سایز گوش در 

برای افزایش سایز پاپیون تعداد زنجیره ها ی ابتدایی را برای به دشت آوردن طول مناسب اضافه کنید و سپس رج های پایه نیم 

 . دوبل را ادامه دهید تا وقتی که به اندازه کافی بزرگ باشد 

 

 

 

 :  وضیحاتت

 

 

 : پایه نیم دوبل
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