
 روگوشی قلب  کاله ولنتاین قالب بافی با

 

 وسایل  الزم:

 میلی متری 5قالب 

 کاموای سفید و صورتی

 

 ماه بیان شده اما بسته به سایز قالب و ضخامت کاموا ممکنه کالهتون بزرگتر یا کوچکتر دربیاد. 21-9: روش بافت برای سایز اندازه 

 : در انتهای هر رج گره ها را بشمارید و مطمئن شوید اشتباه نبافته اید.نکته

 

 روش بافت:

زنجیره  1زنجیره بزنید و با کوک شالل به زنجیره ی ابتدایی وصل کنید تا حلقه ساخته شود. 4میل :  5: با نخ سفید و قالب  2رج 

 گره  21زنجیره ی ابتدایی وصل کنید = 1 پایه دوبل روی حلقه بزنید . با کوک شالل به 21بزنید و سپس 

پایه دوبل روی هر گره تا آخر رج بزنید .با  1پایه دوبل بزنید .  2و روی همان گره اول  زنجیره بزنید 1: با نخ صورتی :  1رج 

 گره  14کوک شالل به ابتدای رج وصل کنید = 

زنجیره بزنید  و یک پایه دوبل روی همان گره بزنید  1کنید ( :  را عوض : با نخ سفید ) از این به بعد یک رج در میان رنگ نخ 3رج 

پایه دوبل روی گره بعدی * / از * تا * تا آخر رج تکرار کنید .با کوک شالل به ابتدا وصل کنید  1پایه دوبل روی گره بعدی / 2/ * 

 گره . 33.=

پایه دوبل روی گره بعدی * / از  1گره بعدی /  1دوبل روی   پایه2زنجیره بزنید و یک پایه دوبل روی همان گره بزنید /*  1:  4رج 

 گره . 44* تا * تا آخر رج تکرار کنید .با کوک شالل به ابتدا وصل کنید .=

پایه دوبل روی گره بعدی * / از  1گره بعدی /  4پایه دوبل روی  2زنجیره بزنید و یک پایه دوبل روی همان گره بزنید /*  1:  5رج 

 گره 54با کوک شالل به ابتدا وصل کنید .=.آخر رج تکرار کنید / روی چهار گره آخر هرکدام  یک پایه دوبل بزنید * تا * تا 

کوک شالل به  با روی هر گره تا آخر رج یک پایه دوبل بزنید/ زنجیره بزنید و یک پایه دوبل روی همان گره بزنید. 1:  21-3رج 

 ابتدا وصل کنید .



کوک شالل به   با روی هر گره تا آخر رج یک پایه کوتاه بزنید .نید .یک پایه کوتاه روی همان گره ببافید . زنجیره بز 2:  25-23رج 

 آخر رنگ نخ را عوض کنید .  رج ابتدا وصل کنید .میتوانید یکبار دیگر روی

 

 

 

 روگوشی های قلبی :

 ه ی خودتون عمل کنید.بق سلیقمن روگوشی ها را با رنگ صورتی بافتم و یک حاشیه ی سفید اضافه کردم. شما ط

 متری بافته میشوند.یمیل 5روگوشی ها هم با قلب 

 سانتی متر  4بلندی  xاندازه ی تقریبی : پهنای ده سانتی متر 

 نکته: قلب ها از راس پایینی روبه باال بافته میشوند.

 در انتهای هر رج  گره ها را بشمارید .

 

 زنجیره بزنید. 4: 2رج



 

 : از دومین زنجیره از سمت قالب شروع کنید: روی هر زنجیره یک پایه کوتاه بزنید .یک زنجیره بزنید و برگردانید. 1رج 

  3= 1در انتهای هر رج یک زنجیره بافته میشود و بعد از آن کار برگردانده میشود.تعداد گرهها در رج 

 

 گره 5پایه کوتاه ببافید .روی گره دوم یک پایه کوتاه و روی گره سوم دو پایه کوتاه بزنید =  1: روی گره اول  3رج 

  7روی بقیه ی گره ها یک پایه کوتاه / روی گره آخر دو پایه کوتاه = : روی گره اول دو پایه کوتاه / 4رج 

 9مثل رج قبل ( و روی بقیه گره ها یک پایه کوتاه بزنید = : روی گره اول و آخر رج دو پایه کوتاه بزنید ) 5رج 



 

 22ببافید = 5: مثل رج 3رج 

 22: رویهرگره یک پایه کوتاه =7رج 

 گره  23=  5: مثل رج 4رج 

  25= 5: مثل رج 9رج 

  27=  5: مثلرج  21رج

 گره 27: بدون زیادکردن روی هر گره یک پایه کوتاه =22رج

 29:= 5: مثل رج  21رج

 

 گره  29: بدون زیاد کردن روی هر گره یک پایه کوتاه بزنید=25و  24/ 23رج های

  پایه کوتاه بزنید/ یک زنجیره / کاررا برگردانید . 9: 23رج 

 به یاد داشته باشید در انتهای هر رج باید یک زنجیره برای برگرداندن بافت بزنید .

 



 گره  4آخر دو پایه کوتاه  =  : روی تمام گره ها یک پایه کوتاه .روی گره27رج

انتهای رج یک گره کم کنید. یعنی رویگره اول و دوم یک پایه کوتاه بزنید و روی دو گره آخر هم یک پایه کوتاه  : در ابتدا و 24رج 

 بزنید .

 3روی گره های وسطی هرکدام یک پایه کوتاه بزنید .= 

  4و انتها یک گره کم کنید و روی گره های وسطی یک پایه کوتاه بزنید =  : مثل رج قبل درابتدا 29رج 

 

 گره  1: فقط دو بار کم میکنید= 11رج 

 نخ راببرید و انتها را مخفی کنید .

 حاال نوبت لوب سمت چپ قلبه :

 یک زنجیره بزنید وآن را روی قالب بندازید 

 



 از سمت چپ بزنید ازقسمت دوم: یک پایه کوتاه روی نهمین گره  23رج

 قرار خواهد گرفت. 23یک گره اضافه وسط رج 

 

 گره  9پایه کوتاه دیگر رج را تمام کنید / یک زنجیره بزنید و بافت را برگردانید . =  4با زدن 

 4گره اول یک پایه کوتاه بزنید /سپس یک گره کم کنید ) یعنی روی دو گره بعدی یک پایه بزنید ( =7دوم : روی ازقسمت 27رج 

  3از قسمت دوم : در ابتدا وانتهای رج یک گره کم کنید .روی گره های میانی هر کدام یک پایه کوتاه بزنید.= 24رج 

 گره  4از قسمت دوم : مثل رج قبل .=  29رج 

 

 گره  1ز قسمت دوم : فقط دوبار کم کنید= ا 11رج

 

 قلب شما کامل شده ولی هنوز نباید نخ را ببرید ! 



 

با نخ سفید ادامه دادم: از همان قسمت شروع کنید و دورتادور قلب را پایه کوتاه بزنید ) یک پایه روی هر فاصله ی  من این قسمت را

پایه  3زنجیره ی ابتدای بافت رو یادتون هست ؟ این  3یک فاصله بزنید . اون  پایه روی 3ها ( وقتی به نوک قلب رسیدید  انتهای رج

 ی نوک قلب را باید روی زنجیره ی وسط اون سه تا زنجیره ی اول بزنید ! 

 

 وقتی به شکاف باالی قلب رسیدید یک گره کم کنید. یعنی روی دو فاصله یک پایه بزنید. 



 

 ببرید و انتهای آنرا با سوزن مخفی کنید .وقتی به نقطه ی شروع رسیدید نخ را 

 

 قلب شما کامل شده !                        

 

 

 

 

 

 

 



 تمام کردن کاله : 

 

 کاله قرار بگیرند. از تر ها را مخفی کنید .هر دوقلب را روی کناره های کاله بدوزید .باید قلبها کمی پایین تمام انتهای نخ

  

 

 

 

 رشته ها ی کاله :

 

 و گیس ببافید. دو رشته نخ صورتی ) یاسفید یا یک صورتی و یک سفید ( به نوک قلب وصل کنید

 

 

 

 



 

 

 

 1 منبع

 2 منبع

 

 

 

 

https://classycrochet.wordpress.com/2014/01/21/free-pattern-crochet-valentine-heart-earflap-hat/
http://belladia.typepad.com/bella_dia/2008/02/sweet-heart-cro.html

