
 

 

 کاله قالب بافی پنگوئن

 

 :اختصارات

 زنجیره=ز

 

 پایه ساده یا تکی: پ 



 

 

 

 

 پایه دوبل یا دوتایی=  د.پ

 

 : پایه نیم دوبل



 

 

 

 :کم کردن پایه ساده

 

 :اسلیپ استیچ

 

 

 

 ماه  3-0سایز 

 زنجیره 2/به پایه دوبل اولی وصل کنید / پایه دوبل روی حلقه  11/ جادوییحلقه 

 (د .پ 22. )ز 2/ وصل کنید/د روی هر گره ببافید.پ 2:  2رج 

 (د .پ 33. ) ز 2/ وصل کنید /تکرار دور تا دور * از / د روی بعدی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: * 3رج 

 (د .پ 44. ) ز 2/ وصل کنید /تکرار دور تا دور * از / روی دو تای  بعدی د .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: * 4رج 

 ( د .پ 44. )ز 2/ وصل کنید / د روی هر گره دورتا دور بزنید.پ 1:  11 – 5رج 

 .طبق دستور قسمت روی گوش ادامه دهید.کور نکنید 



 

 

 ماه  6-3سایز 

 زنجیره 2/وصل کنید  به پایه دوبل اولی/ پایه دوبل روی حلقه  11/ حلقه جادویی

 (د .پ 22. )ز 2/ وصل کنید/د روی هر گره ببافید.پ 2:  2رج 

 (د .پ 33. ) ز 2/ وصل کنید /تکرار دور تا دور * از / د روی بعدی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: * 3رج 

 (د .پ 44. ) ز 2/ وصل کنید /تکرار دور تا دور * از / د روی دو تای  بعدی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: * 4رج 

 ( د .پ 44.) ز 2/ وصل کنید / تکرار دور تا دور * از  /د روی ده تای بعدی .یک پ/ د روی گره اول .پ 2:*  5رج 

 ( د .پ 44. ) ز 2/ وصل کنید / د روی هر گره دورتا دور بزنید.پ 1:  11 – 6رج 

 .طبق دستور قسمت روی گوش ادامه دهید.کور نکنید 

 

  ماه 9 -6سایز 

 زنجیره 2/به پایه دوبل اولی وصل کنید / پایه دوبل روی حلقه  11/ حلقه جادویی

 (د .پ 22. )ز 2/ وصل کنید/د روی هر گره ببافید.پ 2:  2رج 

 (د .پ 33. ) ز 2/ وصل کنید /تکرار دور تا دور * از / د روی بعدی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: * 3رج 

 (د .پ 44. ) ز 2/ وصل کنید /تکرار دور تا دور * از / د روی دو تای  بعدی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: * 4رج 

 (د .پ 44.) ز 2/ وصل کنید / تکرار دور تا دور * از  /د روی ده تای بعدی .یک پ/ د روی گره اول .پ 2:*  5رج 

 ( د .پ 52. )ز 2/ وصل کنید / گره بعدی  11د روی .پ/ د روی گره اول .پ 2:  6رج 

 (د .پ 52. ) ز 2/ وصل کنید / د روی هر گره دورتا دور بزنید.پ 1:  12 -7رج 

 طبق دستور قسمت روی گوش ادامه دهید.کور نکنید 

 

 ( ماهگی مناسب است  61تا حدود ) ماه 21- 9سایز 

 زنجیره 2/به پایه دوبل اولی وصل کنید / پایه دوبل روی حلقه  11/ حلقه جادویی

 (د .پ 22. )ز 2/ وصل کنید/گره ببافیدد روی هر .پ 2:  2رج 

 (د .پ 33. ) ز 2/ وصل کنید /تکرار دور تا دور * از / د روی بعدی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: * 3رج 

 (د .پ 44. ) ز 2/ وصل کنید /تکرار دور تا دور * از / د روی دو تای  بعدی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: * 4رج 

 (د .پ 44.) ز 2/ وصل کنید / تکرار دور تا دور * از  /د روی ده تای بعدی .یک پ/ اول د روی گره .پ 2:*  5رج 

 (د .پ 52. )ز 2/ وصل کنید / گره بعدی  11د روی .پ/ د روی گره اول .پ 2:  6رج 

 ( د .پ 56)ز  2/ وصل کنید / گره بعدی  12د روی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: 7رج 



 

 

 (د .پ 56. ) ز 2/ وصل کنید / ره دورتا دور بزنیدد روی هر گ.پ 1:  13_4رج 

 طبق دستور قسمت روی گوش ادامه دهید.کور نکنید 

 

 سایز پیش دبستانی 

 زنجیره 2/به پایه دوبل اولی وصل کنید / پایه دوبل روی حلقه  11/ حلقه جادویی

 (د .پ 22. )ز 2/ وصل کنید/د روی هر گره ببافید.پ 2:  2رج 

 (د .پ 33. ) ز 2/ وصل کنید /تکرار دور تا دور * از / د روی بعدی .پ 1/ وی گره اول د ر.پ 2: * 3رج 

 (د .پ 44. ) ز 2/ وصل کنید /تکرار دور تا دور * از / د روی دو تای  بعدی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: * 4رج 

 (د .پ 44.) ز 2/ وصل کنید / ر تکرار دور تا دو* از  /د روی ده تای بعدی .یک پ/ د روی گره اول .پ 2:*  5رج 

 (د .پ 52. )ز 2/ وصل کنید / گره بعدی  11د روی .پ/ د روی گره اول .پ 2:  6رج 

 (د .پ 56)ز  2/ وصل کنید / گره بعدی  12د روی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: 7رج 

 (د .پ 61)ز  2/ وصل کنید / گره بعدی  13د روی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: 4رج 

 (د .پ 61. ) ز 2/ وصل کنید / د روی هر گره دورتا دور بزنید.پ 1:  14_ 9ج ر

 طبق دستور قسمت روی گوش ادامه دهید.کور نکنید 

 

 سایز بچه گانه 

 زنجیره 2/به پایه دوبل اولی وصل کنید / پایه دوبل روی حلقه  11/ حلقه جادویی

 (د .پ 22. )ز 2/ وصل کنید/د روی هر گره ببافید.پ 2:  2رج 

 (د .پ 33. ) ز 2/ وصل کنید /تکرار دور تا دور * از / د روی بعدی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: * 3رج 

 (د .پ 44. ) ز 2/ وصل کنید /تکرار دور تا دور * از / د روی دو تای  بعدی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: * 4رج 

 (د .پ 44.) ز 2/ وصل کنید / تکرار دور تا دور * از  /د روی ده تای بعدی .یک پ/ د روی گره اول .پ 2:*  5رج 

 (د .پ 52. )ز 2/ وصل کنید / گره بعدی  11د روی .پ/ د روی گره اول .پ 2:  6رج 

 (د .پ 56)ز  2/ وصل کنید / گره بعدی  12د روی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: 7رج 

 (د .پ 61)ز  2/ کنید وصل / گره بعدی  13د روی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: 4رج 

 (د .پ 64)ز  2/ وصل کنید / گره بعدی  14د روی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: 9رج 

 (د .پ 64. ) ز 2/ وصل کنید / د روی هر گره دورتا دور بزنید.پ 1:  15_  11رج 

 طبق دستور قسمت روی گوش ادامه دهید.کور نکنید 



 

 

 

 : سایز نوجوان

 زنجیره 2/به پایه دوبل اولی وصل کنید / روی حلقه پایه دوبل  11/ حلقه جادویی

 (د .پ 22. )ز 2/ وصل کنید/د روی هر گره ببافید.پ 2:  2رج 

 (د .پ 33. ) ز 2/ وصل کنید /تکرار دور تا دور * از / د روی بعدی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: * 3رج 

 (د .پ 44. ) ز 2/ وصل کنید /تکرار دور تا دور  *از / د روی دو تای  بعدی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: * 4رج 

 (د .پ 44.) ز 2/ وصل کنید / تکرار دور تا دور * از  /د روی ده تای بعدی .یک پ/ د روی گره اول .پ 2:*  5رج 

 (د .پ 52. )ز 2/ وصل کنید / گره بعدی  11د روی .پ/ د روی گره اول .پ 2:  6رج 

 (د .پ 56)ز  2/ وصل کنید / گره بعدی  12روی د .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: 7رج 

 (د .پ 61)ز  2/ وصل کنید / گره بعدی  13د روی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: 4رج 

 (د .پ 64)ز  2/ وصل کنید / گره بعدی  14د روی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2: 9رج 

 (د .پ 64)ز  2/ وصل کنید / گره بعدی  15د روی .پ 1/ د روی گره اول .پ 2:  61رج 

 (د .پ 64. ) ز 2/ وصل کنید / د روی هر گره دورتا دور بزنید.پ 1:  61_  66رج 

 طبق دستور قسمت روی گوش ادامه دهید.کور نکنید 

 

 :ماه و پیش دبستان 3-0روگوشی برای سایز 

 :  6روگوشی 

 .برگردونید. / ز 1/ تای بعدی  11پایه ساده روی . /ز 1

 برگردونید . / ز 1/ یک پایه ساده کم کنید/ تای بعدی  6روی . پ/ .کم کنیدیک پایه ساده :  2رج

 (پ 4.)تا آخر پ:  3رج 

 .برگردونید. / ز 1/ یک پایه ساده کم کنید/ تای بعدی  4روی . پ./ یک پایه ساده کم کنید: : 4رج 

 (پ 6.)تا آخر پ:  5رج 

 .برگردونید. / ز 1/ یک پایه ساده کم کنید/ تای بعدی  2روی . پ./ یک پایه ساده کم کنید: :  6رج 

 (پ 4.)تا آخر پ: : 7رج 

 برگردونید . / ز1/تا پایه ساده کم کنید  2: 4رج 

 .کور کنید و انتها را مخفی کنید/یک پایه ساده کم کنید :  9رج 

 



 

 

 :  1روگوشی 

 گره برای پیش دبستانی جا بندازید 19ماه و  6-3گره برای  15ماه و  3-1گره برای  12/ گره برای سایز نوزاد 9

 .برگردونید. / ز 1/ تای بعدی  11پایه ساده روی . /ز 1

 برگردونید . / ز 1/ یک پایه ساده کم کنید/ تای بعدی  6روی . پ./ یک پایه ساده کم کنید:  2رج

 (پ 4.)تا آخر پ:  3رج 

 .برگردونید. / ز 1/ ک پایه ساده کم کنیدی/ تای بعدی  4روی . پ./ یک پایه ساده کم کنید: : 4رج 

 (پ 6.)تا آخر پ:  5رج 

 .برگردونید. / ز 1/ یک پایه ساده کم کنید/ تای بعدی  2روی . پ./ یک پایه ساده کم کنید: :  6رج 

 (پ 4.)تا آخر پ: : 7رج 

 برگردونید . / ز1/تا پایه ساده کم کنید  2: 4رج 

 .کنید و انتها را مخفی کنیدکور /یک پایه ساده کم کنید :  9رج 

 

 : با کاموای سفید 

بزنید وقتی به نوک مثلث هر کدام از رو گوشی ها . از هر نقطه ای روی کاله شروع کنید و دورتادور کاله و روگوشی ها را پ

ز سمت قالب وصل کنید به زنجیره ی چهارم ا(/میتوایند بسته به بلندی دلخواهتون تعداد را کم یا زیاد کنید )زنجیره  41: رسیدید

 .کور کنید و انتها را مخفی کنید.و همینطور روی بقیه زنجیره  ها  هم اسلیپ استیچ بزنید 

 :با کاموای نارنجی

 .دو تا پم پم درست کنید و به انتهای بندها محکم وصل کنید 

 روگوشی برای سایز بچه گانه و نوجوان 

 :  2روگوشی 

 برگردونید . / ز 1/ گره بعدی  12پ روی ./ ز  1

 برگردونید / ز  1/ تا ی بعدی  4روی . پ / یک پایه ساده کم کنید :  2رج 

 . ( پ 11)بزنید . دورتادور پ:  3رج 

 برگردونید/ ز  1/ تا ی بعدی  6روی . پ / یک پایه ساده کم کنید :  4رج 

 . (پ 4)بزنید . دورتادور پ: 5رج 

 برگردونید/ ز  1/ تا ی بعدی  4روی . پ / یک پایه ساده کم کنید : 6رج 

 . (پ 6)بزنید . دورتادور پ: 7رج 

 برگردونید/ ز  1/ تا ی بعدی  2روی . پ / یک پایه ساده کم کنید :  4رج 



 

 

 . (پ 4)بزنید . دورتادور پ: 9رج 

 برگردونید . / ز 1/پایه ساده کم کنید  2:  11رج 

 .انتها را پنهان کنید / کور کنید /ه کم کنید پایه ساد:  11رج 

 :  1روگوشی 

 .گره برای سایز نوجوان جا بندازید 25گره برای سایز بچه گانه و  22در قسمت جلو 

 برگردونید . / ز 1/ گره بعدی  12پ روی ./ ز  1

 برگردونید / ز  1/ تا ی بعدی  4روی . پ / یک پایه ساده کم کنید :  2رج 

 . ( پ 11)بزنید . تادور پدور:  3رج 

 برگردونید/ ز  1/ تا ی بعدی  6روی . پ / یک پایه ساده کم کنید :  4رج 

 . (پ 4)بزنید . دورتادور پ: 5رج 

 برگردونید/ ز  1/ تا ی بعدی  4روی . پ / یک پایه ساده کم کنید : 6رج 

 . (پ 6)بزنید . دورتادور پ: 7رج 

 برگردونید/ ز  1/ تا ی بعدی  2روی . پ / یک پایه ساده کم کنید :  4رج 

 . (پ 4)بزنید . دورتادور پ: 9رج 

 برگردونید . / ز 1/پایه ساده کم کنید  2:  11رج 

 .انتها را پنهان کنید / کور کنید /پایه ساده کم کنید :  11رج 

 

 : با کاموای سفید 

بزنید وقتی به نوک مثلث هر کدام از رو گوشی ها . ا پاز هر نقطه ای روی کاله شروع کنید و دورتادور کاله و روگوشی ها ر

به زنجیره ی چهارم از سمت قالب وصل کنید (/میتوایند بسته به بلندی دلخواهتون تعداد را کم یا زیاد کنید )زنجیره  41: رسیدید

 .کور کنید و انتها را مخفی کنید.و همینطور روی بقیه زنجیره  ها  هم اسلیپ استیچ بزنید 

 :اموای نارنجیبا ک

 .دو تا پم پم درست کنید و به انتهای بندها محکم وصل کنید 



 

 

 

 :صورت پنگوئن

 برگردونید ./ ز 1/روی دومین ز از سمت قالب و روی بقیه ی زنجیره ها . پ. / تا ز 16

 .برگردونید . / ز 1/ روی آخرین گره . پ 2/ تا آخر رج پ ببافید / روی گره اول . پ  2:  2رج 

 .برگردونید . / ز1/تا آخر رج . پ:  7 -3رج 

 {در این قسمت برای بزرگ یا کوچک کردن صورت پنگوئن میتوانید تعداد رجها را کم یا زیاد کنید : نکته }

. پ/ تای بعدی  3پایه نیم دوبل روی / تای بعدی  7روی . پ/ تای بعید  3پایه نیم دوبل روی / گره اول  2روی . پ : 4رج 

 .برگردونید . / ز 1/ روی دو تای آخر 

پایه / تای بعدی  3روی . پ/ تای بعدی  2پایه نیم دوبل روی / تای بعدی  3د روی .پ/ گره اول  2پایه نیم دوبل روی :  9رج 

 برگردونید / ز  1/ تای آخر  2پایه نیم دوبل روی / تای بعدی  3د روی .پ/ تای بعدی  2نیم دوبل روی 

تای آخر  2روی . پ/ تای بعد  4روی . د . پ/ تای بعد  5روی . پ / تای بعدی  4د روی .پ/ روی دو تای اول . پ : 11رج 

کور کنید و یک دنباله بلند باقی بگزارید برای دوختن .برسید  11بقیه ی کار را پایه ساده ببافید تا زمانی که به ابتدای رج / 

 .صورت روی کاله 

 

Babyknits.ir 

Babyknits.ir 



 

 

 :نی پنگوئن بی

 . تا ز 5

 ت .پ/ د .پ/پایه نیم دوبل / از سمت قالب . روی دومین ز . پ

 .کور کنید و یک دنباله بلند برای دوختن باقی بگزارید 

 

 یک پاپیون برای مدل دخترانه اضافه کنید 

 

Babyknits.ir 

Babyknits.ir 
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