
 

 

 کاله بهاری 

 در بافت این کاله زیبا هم از قالب بافی استفاده شده هم بافتنی با میل.

 مواد الزم 

 گرمی 011کاموای سبزپسته ای  یک بسته 

 کاموا به رنگهای سبز پر رنگ و صورتی و قرمز مقداری )میتوانید از کامواهای باقیمانده از کارهای قبلی استفاده کنید(

 9ه یک میل حلقه ای شمار

 میل ببافید ( 5میل )میتوانید کل کار را با  5یک ست 

 Gیک قالب سایز 

 یک ست میل راست معمولی برای بافتن برگهای سبز روی کاله

 سوزن برای دوختن 

 نشانگر 

 قیچی

 :روش بافت

 میل و کاموای پسته ای یک مربع یک اینچ در یک اینچ حاصل میشود. 5دانه و ردیف بافتن با  4مقیاس: با 

 بافت کاله : 

 انه روی میل حلقه ای  سر بندازید و ابتدا و انتهای رج رو بهم وصل کنید..هشتاد د0

 ر رو برای نشانگذاری ابتدا و انتهای رج روی میل بندازید.گنشان.2

 .ببافیدبه اندازه ی یک اینچ به روش گارتر استیچ )برای کار کردن روی میل حلقه ای یعنی یک ردیف زیر و یک ردیف رو (.3

 اینچ همه ی رج ها را زیر ببافید . 4بعد از آن به اندازه ی .4

 دانه یک نشانگر قرار دهید . 01اینچی بعد از هر  4در آخرین رج از قطعه ی .5

 در رج )کم کردن (بعدی بعد از هر نشانگر دو دانه را با هم ببافید ..6

دانه باقی  8و رج بعدی را زیر ببافید تا زمانی که روی میل  به همین ترتیب یک رج دانه کم کنیدرج بعد را زیر ببافید..7

میل جایگزین کنید  5دانه رسید ممکن است نیاز باشد میل حلقه ای را با  41بماند.در میانه های کار وقتی که دانه ها به حدود 

 چون بافت کوچکتر از آن است که بتوان روی میل حلقه ای کار کرد.

 ها رد کنید .محکم کنید. دانه ی باقیمانده روی میل کاموا را با یک دنباله بلند قطع کنید و از دانه 8.با 8

 :ی کالهوروش بافت گل های ر

 زنجیره ببافید. 20تفاده از قالب و با یک دنباله بلند با اس.0

 .کار رو برگردونید.دو دانه جا بندازید.2

 پایه دوبل ببافید. 3.روی دانه ی بعدی 3



 

 

 میشود.  گل مارپیچبه این صورت بافت مثل یک  پایه بلند ببافید. 3ها دانه  .روی بقیه 4

 پایه نیم دوبل ببافید.کور کنید.تای بعدی 4دانه ی انتهایی رسیدید یک پایه دوبل روی گره بعدی ببافید و روی   5.وقتی به 5

 .کاموا رو با دنباله بلند ببرید.6

 روش بافت برگهای روی کاله 

 ا یک دنباله بلند..یک دانه سر بندازید ب0

 دانه روی میل( 2).یک دانه اضافه کنید .2

 (دانه  4روی هر دانه یک دانه اضافه کنید.) .3

 دانه ( 6.روی دانه اول و آخر یک دانه اضافه کنید ) 4

 رج زیر ببافید. .سه5

 دانه ( 4)کار کنید و آخر رج رو دو دانه با هم ببافید . SSK.اول رج رو 6

 دانه ( 2.)کار کنید و آخر رج رو دو دانه با هم ببافید SSKاول رج رو  .7

 د.روی این دنباله کار منید و اولی رو رها کنید..دو دانه رو با هم ببافید .کاموا رو ببرید و از دانه باقیمانده رد کنید و محکم کنی8

 :تمام کردن کار

 .یکی از گلهای پیچ داری که بافتید رو باز کنید و با دنباله ی بلندش با سوزن روی سر کاله مثل یک گل رز بدوزید .0

 ورت روی کاله بدوزید.رو به همین ص.تمام گلها 2

 لها روی کاله بدوزید.گ.برگها رو هم بین 3
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