
 ست ولنتاین 

 کاله ولنتاین 

 

نکته ها: دو زنجیره ابتدای رج را در شمارش وارد نکنید.هر رج را در گره مشابه شروع کنید .اگر میخواهید کاله راه راه داشته 

باشید یک رج در میان رنگ کاموا را عوض کنید و کاموای رنگ مخالف رو در قسمت درونی کاله باال نگه دارید به این ترتیب 

 کمتر مجبور به مخفی کردن انتهای کاموا خواهید شد.

 استفاده کنید. 4میلیمتری( و کاموای شماره  5)    Hاز قالب سایز 

 سایز نوزاد

 شروع کنید. حلقه جادوییبا یک 

  11زنجیره )ز( بزنید = 2تدای رج وصل کنید .پایه دوبل)پ.د( روی حلقه بزنید .به اب 11:  1رج 

  22ز. بزنید = 2به ابتدای رج وصل کنید . پ.د روی هر گره تا آخر رج . 2:  2رج 

به ابتدای رج  .ر ادامه دهیدبهمین ترتیب تا آخاز * تا آخر رج پ.د روی بعدی .  1پ.د روی همان گره بزنید .  2 *: 3رج 

  33ز. بزنید = 2وصل کنید .

 2به ابتدای رج وصل کنید ..بعدی . بهمین ترتیب تا آخر ادامه دهید  تای 2 پ.د روی 1پ.د روی همان گره بزنید .  2: 4 رج

 44ز. بزنید =

 ز .  2پ.د روی هر گره تا آخر .وصل کنید به ابتدای رج .  1:  8 -5رج 

 1ز . گره بعدی را جا بندازید .  1پایه نیم دوبل بزنید . 1:* گره اول را که بهش وصل کرده اید جا بندازید . روی بعدی 9رج 

  44ز. =  1پایه نیم دوبل روی بعدی .از * تا آخر رج تکرار تکرار کنید .وصل کنید به ابتدای رج .

 ز  2پایه کوتاه روی هر گره دور تا دور . وصل کنید به ابتدای رج .  1: اگر دوست داشتید رنگ کاموا را عوض کنید .  11رج 

http://babyknits.niniweblog.com/post177.php


پایه  1گره بعدی را جا بندازید . 2پ.د روی گره بعدی .  5: شروع بافت حلزونی: *دو گره ابتدای رج را جا بندازید .11رج 

 تا حلزونی( 7کوتاه روی گره بعدی .از * تا آخر رج تکرار کنید .= )

 را مخفی کنید . کور کنید و انتها

 رد کنید برای زیباتر شدن کالهتون. 9میتونید یک روبان از سوراخهای رج 

 /http://thiscreativemom.com/free-crochet-pattern-valentine-beanie منبع:

 

 



 


