
 

 

 سانتا برای کریسمس کاله

 

  : ادامه مطلب

 :وسایل

 کاموای خیلی ضخیم به رنگ قرمز و مشکی

 و سفید (یا طالیی )کمی کاموای زرد

 .سانتی متر بشود 21رج  21دانه در  4میلی متری  9ضخامت کاموا اندازه ای باشد که با میل 

 میلی متری 9=  21میل سایز   ست

احتماال اندازه ی کوچکتر ) کوچکتر بخوره  کتر که به سرهایاندازه کاله برای سایز بزرگسال بیان شده و یک سایز کوچ

 (برای بچه های دبستانی مناسبه

 : روش بافت

 . سر بندازید( دانه برای سایز کوچکتر  11) دانه  41با میل دوسر و کاموا ی قرمز شروع کنید و 

 :ابتدا و انتها را بهم وصل کنید و گرد بافی رو شروع کنید

 .ج زیر و یک رج دیگر رو ببافیدو یک ر  یک رج رو

 . ج زیر ببافید 3



 

 

 . زیر ببافید( رج  1ای سایز کوچکتر رب) رج  4حاال با کاموای مشکی 

 زیر ببافید( سانت برای سایز کوچکتر  21) سانت و نیم  21دوباره با کاموای قرمز ادامه دهید و به اندازه ی 

 (برای سایز کوچکتر متناسب عمل کنید.)نتز را تا آخر رج ادامه دهید داخل پرا( تا زیر با هم  1/ تا زیر  6: )رج بعد

 تمام رج زیر

 . داخل پرانتز را تا آخر رج ادامه دهید( تا زیر با هم  1/ تا زیر 5) 

 تمام رج زیر

 . داخل پرانتز را تا آخر رج ادامه دهید( تا زیر با هم  1/ تا زیر 4) 

 . داخل پرانتز را تا آخر رج ادامه دهید( تا زیر با هم  1/ تا زیر  3) 

 تا زیر با هم تا آخر رج 2

 نخ را ببرید و از دانه های باقیمانده رد کنید

 با کاموای سفید یک پم پم درست کنید

 .سگک کمربند را با زنجیره بافی با کاموای طالیی روی کمربند ببافید

------------------------------------ 

 :رو عوض کردید به این ترتیب میتونید ببافید دانه هااگر ضخامت کاموا یا تعداد 

رج مابین را هم )یک رج در میان انجام بدید  کم کردن ها رو هم هر. قسمت تقسیم میکنم  6من همیشه تعداد دانه ها رو به 

بعد هم کار  و.و بعد از اون هر رج کم کنید.ج در میان کم کنیددانه ها باقی بماند هر یک ر تا زمانی که نصف( .زیر ببافید 

رجهای زیر کم کنید و اگر کاله صافتری میخوهید باید تعداد  برای اینکه کالهتون نوک تیز تر باشه باید از.رو تموم کنید

 .میبافید رو زیادتر کنید رجهایی که زیر

 .امیدوارم ببافید و لذت ببرید

 

 


