
 

 

 عروسک بره

 

 ( این هم یک لینک آموزش تصویری دیگر برای گره لوپ) ( لینک آموزش تصویری این گره در یوتیوب : ) گره لوپ

 .دانه بعدی رو زیر ببافید اما از میل چپ خارج نکنید.1

کاموا رو دور انگشت شست بندازید.همینطور که حلقه رو با انگشت  و.کاموا رو از بین دو میل از پشت به سمت جلو بکشید 2

 شست نگه داشته اید کاموا رو دوباره به عقب  و بین دو میل بندازید .

 زیر ببافید و اون رو از میل سمت چپ خارج کنید . 1روی دانه مرحله .3

 اضافه کنید .به این ترتیب: kfbاولین گره رو از روی دومی رد کنید و حلقه رو رها کنید.بعد یک دانه به روش .4

 ( لینک آموزش: ) دانه اضافه کردن

 چپ خارج نکنید..گره بعد رو از حلقه جلویی زیر ببافید ولی از میل 1

 د.به این ترتیب دو حلقه ) دانه ( روی میل راست ایجاد شده.همون گره رو از حلقه پشتی اش زیر ببافی . 2

 . دانه ها رو از میل چپ به میل راست بندازید.3

 

 نکته :

 بره به صورت یک تکه بافته شده و بعدا پر میشود.گوشها و پاها جداگانه کار میشوند و به بره دوخته میشوند.

 

 تنه :

 دانه سر بندازید. 6را ببافید و  با کاموای رنگ اول  قسمت پایین تنه ی بره

 : )پشت کار ( زیر 1رج 

 ( روی هر دانه یک گره لوپ بزنید.)روی کار:  2رج 

 دانه دارید. 12آخر کار افه کنید.اض  kfbروی هر دانه یک دانه به روش  : 3رج 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=loop%20stitch%20knitting&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-0xFywM0rUw&ei=DPchUcrwKYaOtAaJqIDwCw&usg=AFQjCNFDCDUcNmN7R4i3Pn1amsLWbnWzVg&bvm=bv.42553238,d.Yms
http://www.knittinghelp.com/video/play/loop-stitch-english
http://babyknits.niniweblog.com/pageincrease.php


 

 

  2: تکرار رج  4 رج

 دانه در انتهای رج  24.  3: تکرار رج  5 رج

  2: تکرار رج  6 رج

 : زیر 7رج

  2: تکرار رج  8 رج

 و رج قبلی رو تکرار کنید: د 14تا  9 رج

 دانه در انتها  12: کل رج رو هر دو دانه رو یکی کنید. 15 رج

  2: تکرار رج 16رج 

 رنگ کاموا رو عوض کنید

 سر 

 .رو ببافید  پشت کا ر رازیر و  ی کار راقسمت جلورج  5برای رو ( شروع کنید .) رج با رجی که پشت کار هست

 دانه در انتها. 6رج بعدی : کل رج هر دو دانه را یکی کنید.

 .کاموا رو از دانه های باقیمانده رد کرده و بکشید و محکم کنید.ببرید با یک دنباله بلند کاموا رو 

 گوشها ) دو تا درست کنید(

 دانه سر بندازید. 4با کاموای رنگ دوم 

 کار ( رو ببافید رج اول : )پشت

 . دو دانه در انتها دو تا دانه یکی کنید تمام رج :  2رج 

 ببرید. بلند هبا دنبال: دو دانه رو با هم رو ببافید . کور کنید .کاموا رو  3رج 

 تا درست کنید(  4پاها ) 

 دانه سر بندازید. 8با کاموای رنگ دوم 

 یک رج رو یک رج زیر(.رج دانه دانه ببافید) 3یگیرد.برای ار قرار مبا رجی شروع کنید که وارونه ک

 دانه در انتها. 4.یکی کنید  رج آخر: )روی کار( هر دو دانه را

 .با همون دنباله کاموا مناره های پا را بدوزید .کاموا را با دنباله بلند ببرید.از دانه های باقیمانده رد کنید و بکشید تا منفذ بسته شود

 پایان کار

تنه و سر را بدوزید .قبل ازینکه کامال همه منافذ را بدوزید با پنبه کار را پر کنید.گوشها و پاها را به تنه بدوزید..با کاموای رنگ 

 جای بینی یک گره بدوزید.انتهاها را محکم کنید. اول به

 مترجم:نسرین اکبری


