
 

 

 

 :با کاهْای سرد کوزًگ ّ ُلْیی

 تا گزٍ 8تا چایَ سادٍ رّی حلقَ/ّصل کٌید/کال  8سًجیزٍ/ 1رج اّل:حلقَ/ 

تا سًجیزٍ/تکزار اس  2رّی گزٍ بعدی / پایَ سادٍ 1سًجیزٍ /یک پایَ سادٍ رّی گزٍ اّل/دّتا سًجیزٍ/* 1رج دّم:

 .تا پایَ سادٍ 8سًجیزٍ ای ّ  تا فاصلَ 8*بزای دّر تا دّر.)کال 

 2پایَ دّبل بَ ُوْى فاصلَ سًجیزٍ ای/ تا 2سًجیزٍ/ 3بَ اّلیي فاصلَ ی سًجیزٍ ای/بشًید  slip stitch:رج سْم

 سًجیزٍ/تکزاس اس * بزای دّر تا دّر/ّصل کٌید بَ باالی فاصلَ 2ای بعد/ پایَ دّبل بَ فاصلَ سًجیزٍ 3سًجیزٍ/*

 (تا پایَ دّبل 22تا فاصلَ سًجیزٍ ای ّ  8سًجیزٍ ای سْم.) کال 

گزٍ جا  1سادٍ بَ ُوْى فاصلَ سًجیزٍ ای/ بَ اصلَ سًجیزٍ بعدی/پایَ sl st/بَ دّ گزٍ بعدی slip stitch :رج چِارم

 3جا بٌداسید/ پایَ دّبل 1گزٍ جا بٌداسید/پایَ سادٍ بشًید ٍ فاصلَ سًجیزٍ بعدی/*  1بعدی/ تا پایَ دّبل بَ گزٍ 5بٌداسید/

سًجیزٍ بعد/تکزار اس * بزای دّر تا دّر/ّصل کٌید بَ پایَ  اصلَتا ایَ دّبل رّی پایَ دّبل بعدی/پایَ سادٍ بشًید بَ ف

 ( گزٍ 32سادٍ اّل.)کال 

گزٍ جا بٌداسید/بَ گزٍ بعدی پایَ سادٍ  1سًجیزٍ/* 2سًجیزٍ /یک پایَ سادٍ بَ ُوْى فاصلَ سًجیزٍ ای / 1رج پٌجن: 

 دّر/ّصل کٌید بَ پایَ سادٍ اّل تا سًجیزٍ/تکار اس * دّر تا 2بشًید/

 5بعدی/*پایَ سادٍ رّی پایَ سادٍ ی بعدی / تا پایَ دّبل رّی پایَ سادٍ 5سًجیزٍ/پایَ سادٍ بَ ُوْى گزٍ/ 1ششن:  رج

 بعدی/تکزار اس * دّر تا دّر/ّصل کٌید بَ پایَ سادٍ اّل تا پایَ دّبل رّی پایَ سادٍ

 :با کاهْای سرد ّ ًارًجی

گزٍ/پایَ سادٍ رّی گزٍ بعد/جا اًداختي دّ گزٍ /*  2زٍ/جا اًداختي تا پایَ دّبل رّی ُوْى گ 2تا سًجیزٍ / 3رج ُفتن:

آخز رّ با دّ  جا اًداختي دّ گزٍ /پایَ سادٍ رّی گزٍ بعد/تکزار اس * دّرتا دّر/ تکزار/ پایَ دّبل رّی گزٍ بعد 5

 .صل کٌیدبابالی فاصَ ی سًجیزٍ سْم ّ پایَ دّبل رّی ُوْى گزٍ اّل کَ اسش شزّع کزدید اًجام بدید./بَ

بعدی/ *پایَ سادٍ رّی پایَ سادٍ  پایَ دّبل رّی پایَ سادٍ ی 5پایَ سادٍ رّی ُوْى گزٍ/ 1سًجیزٍ/ 1رج ُشتن: 

 تکزار اس * دّر تادّر/ّصل کٌید بَ پایَ سادٍ اّل /پایَ دّبل رّی پایَ سادٍ ی بعد 5بعدی/



 

 

 5گزٍ / *  2سادٍ رّی گزٍ بعد/جا اًداختي  گزٍ /پایَسًجیزٍ/ دّ پایَ دّبل رّی ُوْى گزٍ / جا اًداختي دّ  3رج ًِن: 

رّ با دّ  اًداختي دّ گزٍ /پایَ سادٍ رّی گزٍ بعدی/تکزار اس * دّر تا دّر/تکزار آخز پایَ دّبل رّی گزٍ بعدی/جا

 .سًجیزٍ ای سْم ّصل کٌید پایَ دّبل رّی گزُی کَ اسش شزّع کزدید توْم کٌید/بَ باالی فاصلَ

تا پایَ دّبل  5سادٍ رّی پایَ سادٍ بعد/ پایَ دّبل رّی گزٍ بعد/* پایَ 5ٍ/پایَ سادٍ رّ ُوْى گزٍ/ سًجیز1رج دُن: 

 تا دّر/ ّصل کٌید بَ پایَ سادٍ اّل رّی پایَ سادٍ بعد/تکزار اس * دّر

 :با کاهْای ًارًجی ّ ًارًجی سًگی

  

پایَ سادٍ رّی گزٍ بعد/جا اًداختي دّ گزٍ / گزٍ پایَ دّبل رّی ُوْى گزٍ /جا اًداختي دّ 2سًجیزٍ / 3رج یاسدُن : 

رّ با  اًداختي دّ گزٍ /پایَ سادٍ رّی گزٍ بعد/ تکزار اس * دّر تا دّر /تکزار آخز پایَ دّبل رّی گزٍ بعدی/جا 5/* 

 .کٌید پایَ دّبل رّی گزٍ اّل توْم کٌید /بَ باالی فاصلَ سًجیزٍ سْم ّصل 2

سادٍ اّل / *پای سادٍ رّی پایَ سادٍ بعدی/  پایَ دّبل رّ ی پایَ 5رّی ُوْى گزٍ /  سًجیزٍ/پایَ سادٍ 1رج دّاسدُن: 

 .بعدی/تکزار اس * دّر تا دّر / بَ پایَ سادٍ اّل ّصل کٌید پایَ دّبل رّی پایَ سادٍ 5

 :با کاهْای ًارًجی سًگی ّ صْرتی

جا اًداختي  / ّ گزٍ /پایَ سادٍ رّی گزٍ بعدیپایَ دّبل رّی ُوْى گزٍ / جا اًداختي د 2تا سًجیزٍ /  3رج سیشدُن: 

سادٍ رّی گزٍ بعدی /تکزار اس * دّر تا دّر / تکزار  گزٍ /پایَ 2پایَ دّبل رّی گزٍ بعدی /جا اًداختي  5دّ گزٍ/* 

 سْم پایِدّبل رّ ی گزٍ اّل اًجام بدید /ّصل کٌید بَ باالی فاصلَ ی سًجیزٍ ای آخز رّ با دّ تا

 با کاهْای صْرتی ّ بٌفش خزهایی

پایَ سادٍ بعدی / * پایَ سادٍ رّی پایَ  پایَ دّبل رّی 5سًجیزٍ / یک پایَ سادٍ رّی ُوْى گزٍ /  1رج چِاردُن : 

 سادٍ بعدی/تکزار اس * دّر تا دّر / ّصل کٌید ٍ پایَ سادٍ اّل پایَ دّبل رّی پایَ 5سادٍ بعدی /

 . ببافید ّ کْر کٌید  sl st  رج پاًشدُن : دّر تا دّر

 : تْضیحات

sl st = slip stich 

 .اهیدّارم بابافید ّ لذت ببزید .لطفا کپی نکنید ایي هدل رّ خْدم تزجوَ کزدم.با تْجَ بَ ّقت گیز بْدًش 
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