
 

 

 صندل دخترونه ساده 

 

 



 

 

 

 وسایل 

 میلی متری 52.3قالب 

 کاموای سبک 

 نشانگر

 سوزن مخصوص بافتنی با سوراخ درشت

 مقیاس 

 اینچ 5اینچ در  52.3= رج پایه ساده  4دانه در  4

 روش بافت صندل

 .تا زنجیره بزنید و به اولین زنجیره وصل کنید و حلقه بسازید 50

 برگردونید / پایه دوبل روی حلقه  3/ ز  .:  5رج 

 برگردونید /د روی آخرین گره .پ ./ گره بعدی  5د روی .پ 5/پایه دوبل روی اولین گره  ./ ز  .:  .رج 

 برگردونید /د روی آخرین گره .پ ./ بعدی  گره 3د روی .پ 5/پایه دوبل روی اولین گره  ./ ز  .:  5رج 



 

 

 برگردونید /د روی آخرین گره .پ ./ گره بعدی  7د روی .پ 5/پایه دوبل روی اولین گره  ./ ز  .: 4رج 

 برگردونید /د روی آخرین گره .پ ./ گره بعدی  9د روی .پ 5/پایه دوبل روی اولین گره  ./ ز  .: 3رج 

 

در ادامه دور تا دور حلقه ی اصلی ( .تا پایه ساده بزنید 8باید تقریبا )در حاشیه ی صندل ادامه دهیدبا پایه ساده : حاشیه ی صندل

 (.تا  8تقریبا )و در حاشیه ی سمت مقابل صندل هم پایه ساده بزنید ( تا  8تقریبا )هم پایه ساده بزنید 

 

 .وا را ببرید و انتها را مخفی کنید کام.تا  زنجیره بزنید و به  سمت مقابل صندل وصل کنید  .5: بند صندل

 تزیین صندل 

 :برای نمونه میتونید ازین روش بافت گل استفاده کنید.مدلهای مختلفی برای بافتن گل تزیینی روی صندل موجوده 

 رز 

 زنجیره  55

زنجیره بزنید و به زنجیره ی بعدی وصل  ./ پایه دوبل بزنید  5زنجیره بعدی  .روی / تا زنجیره جا بندازید  5:  .و  5گلبرگ 

 زنجیره بزنید و به زنجیره بعدی وصل کنید  ./ پایه دوبل بزنید  5زنجیره ی بعدی  .روی / زنجیره  5/ کنید 

 تا زنجیره بزنید و به زنجیره ی بعدی وصل کنید  5/ بعدی پایه سه تایی بزنید زنجیره  4روی / تا زنجیره  4:  4و  5گلبرگ 

 نید و به زنجیره بعدی وصل کنید تا زنجیره بز 5/زنجیره بعدی پایه سه تایی بزنید  6روی / تا زنجیره بزنید  4:  3گلبرگ 

 .یره بزنید و به آخرین زنجیره وصل کنید تا زنج 4/ زنجیره بعدی پایه دو تایی بزنید  6روی / تا زنجیره  3: 6گلبرگ 

 .کاموا را با یک دنباله بلند برای دوختن گلبرگها ببرید

 .و با دنباله کاموا رولها را بهم بدوزید(  .و  5) در نهایت زنجیره را از کوچکترین گلبرگ رول کنید 

 /http://k1sewtoo.wordpress.com: منبع

 


