
 

 

 آموزش بافت کاله کدو حلوایی 

 

 : وسایل

 کاموای نارنجی و سبز

 (مقدار کمی )کاموای قهوه ای 

 و نیم 5قالب سایز 

 سوزن

 :کاله 

 :با کاموای نارنجی 

 .با یک حلقه جادویی شروع کنید 

 پایه ساده روی حلقه 11:  1رج 

 (دو زنجیره نزنید )به اولین پایه دوبل وصل کنید .پایه دوبل روی هر گره دور تا دور  2:  2رج 

تا * از * / پایه دوبل روی گره بعدی  2/ پایه دوبل روی گره بعدی  1*   /پایه دوبل روی همان گره  2/ زنجیره  2:  3رج 

 .به ابتدای رج وصل کنید .تکرار دور تا دور * 

* از * / ی پایه دوبل روی گره بعد 2/ گره بعدی 2  پایه دوبل روی 1*   /پایه دوبل روی همان گره  2/ زنجیره  2:  4رج 

 .به ابتدای رج وصل کنید .تکرار دور تا دور * تا 

یک / یک گره پف روی بعدی / گره بعدی را جا بندازید / * یک زنجیره / گره پف روی همان گره زنجیره دوم :  5رج 

 .به ابتدای رج وصل کنید .تکرار دور تا دور * تا * از * / زنجیره 



 

 

از * / / زنجیره  1/ گره پف روی اولین فضای زنجیره ای / * زنجیره  2/ی وصل کنید نخ را به دو گره بعد:  12 – 6رج  

 .به ابتدای رج وصل کنید .تکرار دور تا دور * تا * 

به ابتدا وصل / پایه ساده روی تمام گره ها تا انتهای رج  1/ زنجیره  1/ نخ را به دو گره بعدی وصل کنید :  14و  13رج  

 .کنید 

 .انتها را بوسیله ی سوزن محکم کنید  کور کنید و

 باالی کاله

 :با کاموای سبز 

 حلقه جادویی

 پایه ساده روی حلقه 8:  1رج 

 .به ابتدا وصل کنید . پایه دوبل روی هر گره دور تا دور  2  : 2رج 

* از * / دوبل روی بعدی پایه  2/ پایه تریپل یا سه تایی روی بعدی  1/* پایه دوبل روی همان گره  2/ زنجیره  2:  3رج  

 .به ابتدا وصل کنید / تکرار تا انتها * تا 

 .یک دنباله بلند در انتها برای وصل کردن به کاله باقی بگزارید . انتها را محکم کنید . کور کنید  

 تاک

 :با کاموای سبز

 تا زنجیره 21

یک دنباله بلند باقی / کور کنید /ا دور تا دور و روی تمام گره ه  پایه ساده روی دومین زنجیره از سمت قالب 2:  1رج 

 .بگزارید 

 برگ

 

زنجیره بعدی هم کوک شالل 8 روی.مت قالب وصل کنید با کوک شالل به دومین زنجیره از س.بزنید  زنجیره 14 

 ( .قه بافته شد سا)بزنید

 3/ روی بعدی { پایه نیم دوبل  1/ پایه دوبل  1}/ روی زنجیره بعدی { پایه دوبل  2/ پایه نیم دوبل  2/ پایه کوتاه }:  1رج 

روی بعدی { یک پایه نیم دوبل / پایه کوتاه  1} : قسمت پایین و پشت برگ کار کنید حاال باید روی . پایه کوتاه روی آخری 

آخر روی زنجیره { پایه کوتاه  1/ پایه نیم دوبل  2/ ه دوبل پای 2} / روی بعدی {  دوبلیک پایه / یک پایه نیم دوبل }/ 

 . برگردونید/

پ  2} / یک پایه نیم دوبل روی سه تای بعدی / یگ پایه دوبل روی بعدی /  گره اول دوبل روی  پایه 3/ زنجیره  1:  2رج 

یک پ نیم دوبل / پایه کوتاه روی گره آخر  3/ تای بعدی  4یک پ نیم دوبل روی / روی بعدی { نیم دوبل . پ 1/ کوتاه 



 

 

/  بعدی  یوبل رودپ  1/ بعدی تای  3پ نیم دوبل روی  1/ روی بعدی  {کوتاه پ 2/ پ نیم دول  1}/ تای بعدی  4روی 

 .کور کنید .با کوک شالل وصل به گره آخر / پ دوبل روی گره آخر 3

 منبع

  اقهس

 زنجیره 2 

 .وصل کنید به ابتدای رج / پایه ساده روی دومین زنجیره از سمت قالب  6: 1رج  

 .یک پایه ساده روی هر گره دور تا دور / یک نشانگر اینجا بگزارید چون باید ازین به بعد گرد ببافید / زنجیره  5:  2رج 

 .یک دنباله بلند باقی بگذارید .کور کنید 

 .قسمت سبز باالی کاله را به کله بدوزید .بز باالی کاله بدوزید ساقه و برگ و تاک را به قسمت س

 .اگر مشکلی در پترن دیدید خوشحال میشم بهم اطالع بدید.کاله شما تمومه
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