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Ψίθυροι από το Παρελθόν 
 
Copyright:  Helen Shrimpton, 2016.   

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα. 

Από:  Helen στο www.crystalsandcrochet.com 

 

Μέρος 6  
 
Ακριανά Πάνελ 
Πλέξτε 4 

 

Συντομογραφίες 

 

[] Υποδείξεις: Είναι γραμμένες με πλάγια γράμματα και με μωβ χρώμα, υπάρχουν για να σας βοηθούν και να σας 

καθοδηγούν και ελπίζω να κάνουν τη ζωή σας λίγο ευκολότερη, ιδιαίτερα τους αρχάριους. 

 

Η αναφορά σε φωτογραφίες γίνεται με [Φ.] με τον αντίστοιχο αριθμό φωτογραφίας. 

 

* * Επαναλάβετε τις οδηγίες ανάμεσα στους αστερίσκους τόσες φορές όσες αναφέρεται. 

 Αυτό είναι συνήθως μία επανάληψη για μία ολοκληρωμένη πλευρά και θα αποτελείται από πολλαπλές οδηγίες.  

 

() Επαναλάβετε τις οδηγίες ανάμεσα στις παρενθέσεις τόσες φορές όσες αναφέρεται.  

    Αυτό είναι μία επανάληψη χαμηλότερου επιπέδου. 

 

 
Σ’ αυτό το μέρος θα δουλέψετε σε γραμμές. 
Μπορείτε αν θέλετε να ξεκινήσετε κάθε γραμμή με έναν αριθμό αλυσίδων ως τον 1ο σας πόντο, ή 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όρθιους πόντους ή πόντους έναρξης. 
Εάν χρησιμοποιήσετε αλυσίδες για να ξεκινήσετε να θυμάστε ότι ο τελευταίος πόντος της επόμενης 
σειράς θα γίνεται στην 3η αλυσίδα για τις γραμμές με πδ. ή στην 4η αλυσίδα για τις γραμμές με δ.πδ. 

 
Εάν, σαν εμένα, προτιμάτε να μην έχετε πολλές άκρες να κρύψετε στο τέλος, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τον μαγικό κόμπο για να ενώσετε τα καινούργια χρώματα στην αρχή κάθε σειράς, και να 
αντικαταστήσετε τους όρθιους πόντους με 3 αλ. για τα πδ., και με 4 αλ. για τα δ.πδ. 
 

Π., πς Πόντος, πόντους Αρ.γ. Άριχτο γαϊτανάκι Τετρ.πδ. Τετραπλό ποδαράκι 

Γ. Γύρος Μ.πδ. Μισό ποδαράκι Π.θ. Πίσω θηλειά 

Αλ. Αλ. Πδ. Ποδαράκι Εμπρ. Εμπρόσθιο 

Β.γ. Βουβό γαϊτανάκι Δ.πδ. Διπλο ποδαράκι Οπ. Οπίσθιο 

  Τρ.πδ. Τριπλό ποδαράκι   

http://www.crystalsandcrochet.com/
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Ψίθυροι από το Παρελθόν    Μέρος 6 και 7   Χρώματα ανά Γύρο 
Γύρος Γλυκά Παστέλ Το κουτί με τα χρώματα Καστανή Ζάχαρη Απλά Πατριωτικό 

1, 2 Λιλά Κοραλί Καμηλό Κρεμ 

3, 4, 5, 6 Λεμονί Μπλε - μωβ Μπεζ Κρεμ 

7, 8 Γαλαζοπράσινο Ροδί Σκούρο καφέ Κρεμ 

9, 10, 11, 12 Κρεμ Βιολετί Μπεζ Κρεμ 

13, 14 Γαλαζοπράσινο Ροδί Σκούρο καφέ Κρεμ 

15, 16, 17, 18 Απαλό Ροδακινί Μπλε-μωβ Μπεζ Κρεμ 

19, 20 Λιλά Κοραλί Καμηλό Κρεμ 

 

1. 52 Αλ., δουλεύοντας μόνο στην οπίσθια θηλιά, πδ. στην 4η οπίσθια θηλιά από το βελονάκι [Φ1] και στις 
επόμενες 48 οπίσθιες θηλιές. [Η 1η 3-αλ. υπολογίζεται ως πδ.]. 
Καταμέτρηση πόντων: 50 πδ. 
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Υπόδειξη: ξεκινήστε τη σειρά με αλυσίδα [Φ1a, 2a] ή με όρθια πδ. [Φ1b, 2b] 
Βεβαιωθείτε ότι το τελευταίο πδ. γίνεται στην κορυφή της 3-αλ., για να είναι ίσες οι πλευρές, το λευκό 
βελάκι δείχνει την κορυφή της 3-αλ. [Φ3, 4], 

 
2. Γυρίστε το πλεκτό σας: 3-αλ.[υπολογίζεται ως το 1ο πδ.], πδ. στους επόμενους 49 πς.  
Δέστε και ασφαλίστε τις άκρες. 
Καταμέτρηση πόντων: 50 πδ. 
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3. Γυρίστε το πλεκτό σας: Ενώστε με ένα όρθιο δ.πδ. στον 1ο π.[Φ1], (2 αλ., παραλείψτε τον επόμενο π., 
αρ.γ. στον επόμενο π., 2 αλ., παραλείψτε τον επόμενο π., δ.πδ. στον επόμενο π.) 12 φορές, 2 αλ., αρ.γ. 
στην κορυφή της 3-αλ. 

Καταμέτρηση πόντων: 13 αρ.γ., 13 δ.πδ., 25 κενά-2 αλ. 

 

4. Γυρίστε το πλεκτό σας: 5 αλ. [υπολογίζεται ως δ.πδ. συν 1-αλ.], (αρ.γ. στο επόμενο δ.πδ.[Φ2], 1 αλ., 
δ.πδ. στο επόμενο αρ.γ., 1 αλ.) 12 φορές, αρ.γ. στο δ.πδ. 
Καταμέτρηση πόντων: 13 αρ.γ., 13 δ.πδ., 25 κενά-1 αλ. 
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5. Γυρίστε το πλεκτό σας: 6 Αλ. [υπολογίζεται ως δ.πδ. συν 2-αλ.], (αρ.γ. στο επόμενο δ.πδ., 2 αλ., δ.πδ. 
στο επόμενο αρ.γ., 2 αλ.) 12 φορές, αρ.γ. στην 4η αλ. της 5-αλ. 
Καταμέτρηση πόντων: 13 αρ.γ., 13 δ.πδ., 25 κενά-2 αλ. 

 

6. Γυρίστε το πλεκτό σας: 5 αλ. [υπολογίζεται ως δ.πδ. συν 1-αλ.], (αρ.γ. στο επόμενο δ.πδ., 1 αλ., δ.πδ. 
στο επόμενο αρ.γ., 1 αλ.) 12 φορές, αρ.γ. στην 4η αλ. της 6-αλ. 
Δέστε και ασφαλίστε τις άκρες. 
Καταμέτρηση πόντων: 13 αρ.γ., 13 δ.πδ., 25 κενά-1 αλ. 
 

 
7. Γυρίστε το πλεκτό σας: Ενώστε με ένα όρθιο πδ. στο αρ.γ., (πδ. στο κενό-1 αλ., πδ. στον επόμενο π.) 24 
φορές, πδ. στην 4η αλ. της 5-αλ. 
Καταμέτρηση πόντων: 50 πδ. 
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8. Γυρίστε το πλεκτό σας: 3 Αλ. [υπολογίζεται ως πδ.], πδ. στους επόμενους 49 πς. 
Δέστε και ασφαλίστε τις άκρες. 
Καταμέτρηση πόντων: 50 πδ. 

 

Επαναλάβετε τις σειρές 3 έως 8 δύο φορές ώστε να έχετε συνολικά 20 σειρές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Μπλοκάρετε τα πάνελ στο ίδιο ύψος με τα τετράγωνα Αϊλίν. 
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Μέγεθος κατά προσέγγιση: 

DK με 4mm βελονάκι – 9 ίντσες /23 εκ. 

Aran με 5.5 mm βελονάκι – 11 ίντσες /28 εκ. 

 
Τοποθετήστε έναν δείκτη πόντων στον 1ο και τελευταίο π. στο πάνω και κάτω μέρος του πάνελ, θα σας 
βοηθήσει στη συνέχεια.  
 
Χρησιμοποιώντας τη βελονιά «whip», ενώστε τις πίσω θηλιές του τετραγώνου και τους πλευρικούς 
πόντους του πάνελ.  
Ενώστε από 1 πάνελ σε κάθε πλευρά του τετραγώνου Αϊλίν. 
 
Ξεκινήστε στην κορυφή του πόντου στο πάνελ και στη γωνία-2 αλ. του τετραγώνου για να έχετε ένα 
ομοιόμορφο αποτέλεσμα. [Φ1,2]. 

 
Για κάθε π. στο τετράγωνο ταιριάξτε με: 2 πς ανά πδ., 1 π. ανά αρ.γ., 3 πς ανά δ.πδ. 
 
 
ΜΗΝ ΕΝΩΣΕΤΕ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΠΛΕΚΤΟ. 

 
Μέρος 7 
Πλευρικά Πάνελ 
Πλέξτε 4 
 
Είναι το ίδιο όπως και τα ακριανά πάνελ,  απλώς λίγο μακρύτερα.  
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1. 76 Αλ., πλέκοντας τις οπίσθιες θηλιές, πδ. στην 4η οπίσθια θηλιά από το βελονάκι, πδ. στις επόμενες72 
οπίσθιες θηλιές. [Η 1η 3-αλ. υπολογίζεται ως πδ.]. 
Καταμέτρηση πόντων: 74 πδ. 

 
2. Γυρίστε το πλεκτό σας: 3-αλ.[υπολογίζεται ως πδ.], πδ. στους επόμενους 73 πς. 
Δέστε και ασφαλίστε τις άκρες. 
Καταμέτρηση πόντων: 74 πδ. 
 
3. Γυρίστε το πλεκτό σας: Ενώστε με ένα όρθιο δ.πδ. στον 1ο π., (2 αλ., παραλείψτε τον επόμενο π., αρ.γ. 
στον επόμενο π., 2 αλ., παραλείψτε τον επόμενο π., δ.πδ. στον επόμενο π.) 18 φορές, 2 αλ., αρ.γ. στην 
κορυφή της 3-αλ. 
Καταμέτρηση πόντων: 19 αρ.γ., 19 δ.πδ., 37 κενά-2 αλ. 
 

4. Γυρίστε το πλεκτό σας: 5 Αλ. [υπολογίζεται ως δ.πδ. συν 1-αλ.], (αρ.γ. στο επόμενο δ.πδ., 1 αλ., δ.πδ. 
στο επόμενο αρ.γ., 1 αλ.) 18 φορές, αρ.γ. στο δ.πδ. 
Καταμέτρηση πόντων: 19 αρ.γ., 19 δ.πδ., 37 κενά-1 αλ. 
 
5. Γυρίστε το πλεκτό σας: 6 Αλ. [υπολογίζεται ως δ.πδ. συν 2-αλ.], (αρ.γ. στο επόμενο δ.πδ., 2 αλ., δ.πδ. 
στο επόμενο αρ.γ., 2 αλ.) 18 φορές, αρ.γ. στην 4η αλ. της 5-αλ. 
Καταμέτρηση πόντων: 19 αρ.γ., 19 δ.πδ., 37 κενά-2 αλ. 
 
6. Γυρίστε το πλεκτό σας: 5 Αλ. [υπολογίζεται ως δ.πδ. συν 1-αλ.], (αρ.γ. στο επόμενο δ.πδ., 1 αλ., δ.πδ. 
στο επόμενο αρ.γ., 1 αλ.) 18 φορές, αρ.γ. στην 4η αλ. της 6-αλ. 
Δέστε και ασφαλίστε τις άκρες. 

Καταμέτρηση πόντων: 19 αρ.γ., 19 δ.πδ., 37 κενά-1 αλ. 
 
7. Γυρίστε το πλεκτό σας: Ενώστε με ένα όρθιο πδ. στο αρ.γ., (πδ. στο κενό-1 αλ, πδ. στον επόμενο π.) 36 
φορές, πδ. στην 4η αλ. της 5-αλ. 
Καταμέτρηση πόντων: 74 πδ. 
 
8. Γυρίστε το πλεκτό σας: 3 Αλ. ή κάντε ένα αρχικό πδ., πδ. στους επόμενους 73 πς. 
Δέστε και ασφαλίστε τις άκρες. 
Καταμέτρηση πόντων: 74 πδ. 
 
Επαναλάβετε τις σειρές 3 έως 8 δύο φορές ακόμη ώστε να έχετε συνολικά 20 σειρές.  

 

Μπλοκάρετε τα πάνελ σας στο ίδιο ύψος με τα τετράγωνα Αϊλίν  
Μέγεθος κατά προσέγγιση: 

Dk με 4 εκ. βελονάκι – 9 ίντσες /23 εκ. 

Aran με 5.5 εκ. βελονάκι – 11 ίντσες /28 εκ. 
 
Τοποθετήστε έναν δείκτη πόντων στον 1ο και τελευταίο π. στο πάνω και κάτω μέρος του πάνελ, αυτό θα 
σας βοηθήσει στη συνέχεια. 
 
Ενώστε όπως και στο Μέρος 6 με τη βελονιά «whip». 

Ενώστε 1 πάνελ σε κάθε πλευρά του τετραγώνου Αϊλίν. 
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ΜΗΝ ΕΝΩΣΕΤΕ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΠΛΕΚΤΟ. 
 
 

 

 
 
 
Τέλος του 6ου και 7ου Μέρους 
 

♥Παρακαλώ να θυμάστε ότι αυτό είναι σχέδιο δικό μου και καλύπτεται από το νόμο περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας.  
Μπορείτε να κοινοποιείτε όπου επιθυμείτε το σύνδεσμο για τον ιστότοπό μου ή το κατάστημά μου στο 
Raverly με οποιονδήποτε, μπορείτε να εκτυπώνετε το PDF για δική σας χρήση, αλλά παρακαλώ μην 
μετατρέπετε, τροποποιείτε ή μοιράζεστε με οποιονδήποτε τρόπο. 

Παρακαλώ να με αγαπάτε και να με σέβεστε όπως σας αγαπώ και σας σέβομαι. ♥ 

 

Με Αγάπη 
Helen x  

 


