
 

 

 

 
  : ادامه مطلب

  

 آموزش بافت کاله روگوشی ساده

 این کاله در سه سایز آموزش داده شده

گرمی 05ظریف پشمی   و نیم بسته کاموای1برای بافتش نیاز دارید به   

رو میبافید و بعد از بند طرف دیگر  باال یک نیمه روش بافت به این صورته که از بندهای کاله شروع میکنید به بافت رو به

به عالوه  میبافید و به نیمه ی قبلی وصل میکنید.بافتش نسبتا ساده است.فقط باید گرد بافی بلد باشید و بافت طناب یا آی کورد

 .ی دانه سر انداختن با یه میل از وسط بافت.روی هر کدوم کلیک کنید صفحه ی مربوط به آموزش باز میشه

 آسان: درجه سختی

 اینچ دور سر(  11/05)11:  سایز

 گرمی یک و نیم بسته 05گ ظریف کرم رن  کاموای پشمی :وسایل

http://babyknits.niniweblog.com/post239.php
http://www.instructables.com/id/Knitting-Lessons-Cast-On-Techniques/step1/Single-Cast-On/


 

 

 و نیم میلی متری 3میل گرد و دونه گیر سایز : میل

 سانتی متر 15در  15= رج  01دانه در  05: در بافت کشباف یکی زیر یکی رو : مقیاس

و  یا مثل شکل زیر عمل کنید.میتونید ژوته بندازید و رج بعدی جوری ببافید که سوراخ نیافتد : m1: روش دانه اضافه کردن 

 :رج بعد رو ببافید

 

  

 : روش بافت

 روگوشی 

  دانه سر بندازید 4

 

 {کلیک کنید  برای مشاهده ی آموزش}(  I CORDیا بافت ) سانتی متر طناب بافی کنید  15به اندازه 

http://babyknits.niniweblog.com/post239.php


 

 

 

 زیر 1/ دانه زیاد کنید  1/ زیر  1/ دانه زیاد کنید  1/ زیر  1/ دانه زیاد کنید  1/ زیر  1:  1رج 

 رو تا آخررج 1/ زیر  1: 0رج 

 رو تا آخر رج 1/زیر  1/ * دانه بدون بافتن روی میل چپ بندازید  1: 3رج 

 رج تا آخر  زیر 1/ رو  1/ دانه بدون بافتن روی میل چپ بندازید  1: 4رج 

 1/ دانه زیاد کنید  1  /رو  1/ زیر  1/ رو  1/دانه زیاد کنید  1  /زیر  1/ دانه بدون بافتن روی میل چپ بندازید  1: 0رج 

 .رو  1/ زیر 

 .رو  0/ زیر  0/ رو  1/ زیر  0/ رو  1/ دانه بدون بافتن روی میل چپ بندازید  1: 1رج 

 .رو  1/ زیر  1/ رو  0/ زیر  1/ رو  0/ زیر  1/ د دانه بدون بافتن روی میل چپ بندازی 1: 7رج 

 .رو  0/ زیر  0/ رو  1  /زیر  0/ رو  1/ دانه بدون بافتن روی میل چپ بندازید  1: 1رج 

دانه زیاد  1/ رو  1/ زیر  1/ ر و  1/ دانه زیاد کنید  1/   رو 1/ زیر  1/ دانه بدون بافتن روی میل چپ بندازید  1: 9رج 

 .رو 1/ زیر 1/ رو  1/ کنید 

 تکار تا آخررج/زیر 1/ رو  1/ * دانه بدون بافتن روی میل چپ بندازید  1: 15رج 

 .تکار تا آخر رج / رو  1/ زیر  1/ * دانه بدون بافتن روی میل چپ بندازید  1  : 13و  11رج 

 . 15تکرار رج :  14و  10رج 

 .دانه ها را روی یک دانه گیر منتقل کنید 

 یک رو گوشی دیگر ببافید



 

 

( . با روش سر انداختن با یک میل) دانه سر بندازید (  01/  03) 11از روگوشی دوم را ببافید و در انتهای رج  10رج 

ابتدا و انتها را بهم وصل کنید و با .بندازید دانه ی دیگر سر (  40/05)  45حاال دانه های روی دانه گیر را ببافید و بعد 

 .دانه ( 95/155) 15= االن تعداد کل دانه ها .ادامه دهید   بافت یکی زیر یکی روگرد ببافید و

 

 



 

 

 

 

 

 .رج کشباف ببافید ( 155/ 31) 30برای 



 

 

 " 11سایز 

 دانه 70=بار تکرار کنید  1داخل کروشه را { دانه با هم زیر  0/ بار تکرار  4/ زیر  1/ رو  1* } : 33رج 

 دانه 14=بار تکرار کنید  1داخل کروشه را { دانه با هم زیر  0/ رو 1/ بار تکرار  3/ زیر  1/ رو  1* } :  34رج 

 دانه 01=بار تکرار کنید  1داخل کروشه را { دانه با هم زیر  0/ بار تکرار  3/ زیر  1/ رو  1* } :  30رج 

 41=بار تکرار کنید  1داخل کروشه را { دانه با هم زیر  0/ رو 1/ بار تکرار  0/ زیر  1/ رو  1* } :             :  31رج 

 دانه

 دانه 45=ار تکرار کنید ب 1داخل کروشه را { دانه با هم زیر  0/ بار تکرار  0/ زیر  1/ رو  1* } :  37رج 

 دانه 30=بار تکرار کنید  1داخل کروشه را { دانه با هم زیر  0/ رو  1/ زیر  1/ رو  1*} : 31رج 

 دانه 04= بار تکرار  1{ تا با هم زیر  0/ زیر 1/ رو  1* } :  39رج 

 دانه 11= بار تکرار  1{ تا با هم زیر  0/ رو  1* }:  45رج 

 دانه 1= بار تکرار  1/ یر تا با هم ز 0:  41رج 

 تا زیر 1:  49- 40رج 

 .سانتی ببرید و از باقی دانه ها رد کنید و محکم بکشید  15نخ را با دنباله ی 

  

 " 11سایز 

 دانه 11= بار تکرار داخل کروشه  9{ تا با هم زیر  0/ بار تکرار  4/ زیر  1/ رو  1*} : 37رج 

 دانه 70= بار تکرار داخل کروشه  9{ تا با هم زیر  0  /رو  1/بار تکرار  3/ زیر  1/ رو  1*} : 31رج 

 دانه 13= بار تکرار داخل کروشه  9{ تا با هم زیر  0/ بار تکرار  3/ زیر  1/ رو  1*} : 39رج 

 دانه 04= رار داخل کروشه بار تک 9{ تا با هم زیر  0  /رو  1/بار تکرار  0/ زیر  1/ رو  1*} : 45رج 

 دانه 40= بار تکرار داخل کروشه  9{ تا با هم زیر  0/ بار تکرار  0/ زیر  1/ رو  1*} : 41رج 

 دانه 31= بار تکرار داخل کروشه  9{تا با هم زیر  0/ رو  1/ زیر 1/ رو  1* } : 40رج 

 دانه 07= وشه بار تکرار داخل کر 9{تا با هم زیر  0  /زیر 1/ رو  1* } : 43رج 

 دانه 11= بار تکرار داخل کروشه  9{تا با هم زیر  0/ رو  1* }: 44رج 

 دانه 9= بار تکرار  9/ تا با هم زیر  0: 40رج 



 

 

 .تا زیر  9: 03 -41رج 

 .سانتی ببرید و از باقی دانه ها رد کنید و محکم بکشید  15نخ را با دنباله ی 

  

 "05سایز 

 دانه 95= بار تکرار داخل کروشه  15{ تا با هم زیر  0/ بار تکرار  4/ زیر  1/ رو  1*}:41رج 

 دانه 15= بار تکرار داخل کروشه  15{ تا با هم زیر  0/ رو  1/ بار تکرار  3/ زیر  1/ رو  1*}: :40رج 

 دانه 75= بار تکرار داخل کروشه  15{ تا با هم زیر  0/ بار تکرار  3/ زیر  1/ رو  1*}: :43رج 

 دانه 15= بار تکرار داخل کروشه  15{ تا با هم زیر  0/ رو  1/بار تکرار  0/ زیر  1/ رو  1*}: :44رج 

 دانه 05= بار تکرار داخل کروشه  15{ تا با هم زیر  0/ بار تکرار  0/ زیر  1/ رو  1*}: :40رج 

 دانه 45= بار تکرار داخل کروشه  15{ تا با هم زیر  0/ رو  1/ زیر  1/ رو  1*}: :41رج 

 دانه 35= بار تکرار  15{ تا با هم زیر  0/ زیر 1/ رو  1*}:47رج 

 دانه 05= بار تکرار  15{ تا با هم زیر  0/ رو  1*}:41رج 

 دانه 15= بار تکرار  15/ تا با هم زیر 0: 49رج 

 .تا زیر  01:15-05رج 

 .م بکشید سانتی ببرید و از باقی دانه ها رد کنید و محک 15نخ را با دنباله ی 

  

 تمام کردن کار 

 .انتهاها را مخفی کنید 

 .ببافید و لذت ببرید

 http://www.abc-knitting-patterns.com/1240.html :منبع

 


