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US terms used throughout. 

Part 5 

 

Abbreviations  

St, sts Stitch, stitches Hdc Half double crochet Fl Front loop only 

R Round Dc Double crochet  Bl Back loop only  

Ch Chain  Tr Treble crochet Fp Front post 

Sl-st Slip stitch Dtr Double treble crochet Bp Back post 

Sc Single crochet Ttr Triple treble crochet   
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 5بخش 

مشخص شده اند،آن ها برای کمک و راهنمایی شما  به ایتالیک و با رنگ بنفش: نکته ها ][ 

 هستند،

 .را خصوصا برای مبتدی ها آسان تر کند و امیدوارم زندگی

 .در کروشه و با شماره ی عکس مورد نظر مشخص خواهد شد][اشاره به عکس ها 

 

 .دستورالعمل های داخل ستاره ها را به دفعات مشخص شده تکرار کنید* *

 .تمام یک رج یا یک طرف کار به کار می رود و دستورالعمل های مختلفی را شامل می شودکه معموال برای 

 .این تکرار ها تعداد کم تری پایه را در بر می گیرند. دستورالعمل های داخل پرانتز را به دفعات مشخص شده تکرار کنید)(

 

 پایه های اختصاصی این بخش  

 .گفتنتون رو شنیدم" آخیش " صدای  ...نداریمدر این بخش پایه ی خاصی 

 .اشاره ای داشته باشم"شروع رج با زنجیره " در مقابل" پایه های شروع کننده"فقط می خواستم  به مبحث 

 .اگر مشکلی با شروع کردن رج با زنجیره ندارید که هیچ

, ی ابتدایی می سازند را نداشته باشدتمیز تر جلوه کند،و آن حالت الغر و نزار که  زنجیره  هااگر می خواهید که کارتان 

 .لطفا این نوع شروع را یاد بگیرید

 .می توانید پیدا کنید هفته هالینک آن در پست های این 
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خم زده می شوند،اگر دانه ذرتی ها را , پشت دانه ذرتی های نشانه گذاری شده  53در این رج بافت ها در رج :نکته .53

 .را هم خواهیم بافت 53و به طور هم زمان رج .کنید به راحتی حلقه هایی که باید در آن ها بافت بزنید ،دیده می شوند

،قرار 53نخ جدید را به قالب گره بزنید ،یک پایه کوتاه در یکی از اولین پایه ساده هایی که بعد از پایه ذرتی رج 

 دارند،بزنید

 5پایه ی سه مرحله ای در پایه ی بعد ببافید، 3پایه ی سه مرحله ای در پایه ی بعدی بزنید، 5پایه ی بعدی را نبافید، 3*،

پایه ی رج  01در  ،پایه ی بعد را نبافید و رها کنید،یک پایه کوتاه ،و دو زنجیره بزنید 3پایه ی سه مرحله ای در بعدی،

از پشت کار  53ایه کوتاه بزنید،و باز هم در رج در فضای تک زنجیره ای یک پپایه کوتاه ببافید، 01از پشت کار  53

 .*یک پایه کوتاه ببافید 53زنجیره زده و در اولین پایه ساده  ی رج  3پایه کوتاه ببافید، 01

 .بار دیگر تکرار کنید،آخرین پایه کوتاه را حذف کنید 7مراحل بین دو ستاره را 

 .آخرین پایه را با یک بست به اولین پایه متصل می کنیم

 .زنجیره ای داریم  3فضای  3پایه ی سه مرحله ای و  00پایه کوتاه  35در انتها  در هر تکرار 

 .زنجیره ای 3فضای  01پایه ی سه مرحله ای  و 88پایه کوتاه    083و در مجموع 
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پایه بلند محسوب می شود و یا یک پایه زنجیره که به عنوان یک  5از همان نقطه ای که رج قبل تمام شده ،رج را با .51

زنجیره را رها  3پایه بلند بزنید، 0پایه بلند ببافید،در دانه ی بعدی  3دانه ی بعدی  00در هر کدام از *بلند شروع کنید،

پایه بلند  0زنجیره ای را رها کرده و در و در پایه ی بعدی  3فضای پایه کوتاه ببافید، 30دانه ی بعدی  30کنید،در 

 .*بزنید

 

 .بار دیگر تکرار کنید،آخرین پایه بلند را حذف کنید 7مراحل بین دو ستاره را 

 .و نخ را قطع می کنیم آخرین پایه را با یک بست به اولین پایه متصل می کنیم

 .پایه بلند داریم  33پایه کوتاه و  30در انتها  در هر تکرار 

 .بلندپایه  093پایه کوتاه   و  018و در مجموع 
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پایه ی سه مرحله ای از زیر  0اولین پایه بلند از یکی از گروه پایه بلند ها ، دور نخ جدید را به قالب گره بزنید ، .57

پایه ی  03پایه ی بعدی را نبافته ،رها کنید،در  5*پایه ی سه مرحله ای از زیر بزنید، 35دانه ی بعد هم  35،، در ببافید

 .*پایه ی بعدی پایه ی سه مرحله ای از زیر ببافید 33دانه ی بعدی را رها کنید،دور  5پایه کوتاه بزنید،بعدی 

 .تایی پایه سه مرحله ای  را حذف کنید 33بار دیگر تکرار کنید،آخرین گروه  7مراحل بین دو ستاره را 

 . ا با یک بست به اولین پایه متصل می کنیمآخرین پایه ر

 .داریم سه مرحله ای  از زیر پایه  33پایه کوتاه و  03در انتها  در هر تکرار 

 .سه مرحله ای  از زیرپایه  093پایه کوتاه   و  031و در مجموع 
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 .کنندبافته می شوند و هر دو را به هم وصل می  53و  57پایه های این رج در هر دو رج .58

پایه  35یک زنجیره زده و در اولین پایه سه مرحله ای برجسته از زیر رج قبل یک پایه ساده برجسته از زیر بزنید،

 دانه ی بعد ببافید، 35برجسته ساده از زیر در 

یک پایه کوتاه در فضای تک زنجیره ) 53برای شروع در فضای تک زنجیره ای بین دانه ذرتی سوم و چهارم از رج *

بار  5این مراحل را ( بین دانه ذرتی ها به همراه  دانه ی بعدی ببافید، یک زنجیره زده و دانه ی بعدی را رها کنید ای

در فضای تک بار، 3( در پایه ی بعدی یک پایه کوتاه ببافید، یک زنچیره زده و پایه ی بعدی را رها کنید)انجام می دهیم،

یک زنجیره ،پایه ی بعدی را رها )یک پایه کوتاه بزنید، 57پایه ی بعدی از رج زنجیره ای بین پایه ذرتی هشتم و نهم و 

 33بار تکرار کنید،دور  3( کنید،یک پایه کوتاه در فاصله ی تک زنجیره ای بین دو پایه ذرتی و پایه ی بعد از آن زده ،

 .*پایه ی بعدی پایه کوتاه برجسته از زیر ببافید

 .تایی را حذف کنید 33دیگر تکرار کنید،آخرین گروه بار  7مراحل بین دو ستاره را 

 .نخ را قطع کرده و محکم می کنیم. آخرین پایه را با یک بست به اولین پایه متصل می کنیم

 .داریم فضای تک زنجیره ای  از زیر  7ساده برجسته و پایه  33پایه کوتاه و  8در انتها  در هر تکرار 

 .فضای تک زنجیره ای  از زیر 31ساده برجسته و پایه 093پایه کوتاه    13و در مجموع 
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نخ جدید را به قالب گره زده ،یک پایه کوتاه در ششمین پایه کوتاه یکی از اضالع ستاره ببافید،در فضای تک زنجیره .59

 پایه کوتاه بزنید،ای بعدی یک 

که همان اولین پایه برجسته ساده از زیر ] کنید،در پایه ی بعدیدانه بعدی و فضای تک زنجیره ای پس از آن را رها  3،

 7پایه ی بعدی را نبافته در پایه ی بعدی  3پایه ی بعدی را رها کرده ،در دانه ی بعدی یک پایه کوتاه ببافید، 3) ،[ است

پایه بلند  7دانه ی بعد رها شود، 3،بار، پایه ی بعدی را نبافته ،رها کنید،یک پایه کوتاه در پایه ی بعد  3،(پایه بلند بزنید

 7دانه ی بعد رها شود، 3پایه ی بعدی را رها کرده ،نبافید،در دانه ی بعد یک پایه کوتاه بزنید، 3در دانه ی بعد داریم، 

پایه کوتاه  0در فضای تک زنجیره ای )،دانه و فضای تک زنجیره ای ، بعد رها شود 3،پایه بلند در دانه ی بعد داریم

 .*پایه کوتاه ببافید 0در فضای تک زنجیره ای  بار، 3( ید،در پایه ی بعدی یک پایه کوتاه بباف

 .پایه کوتاه آخر را حذف کنید 3بار دیگر تکرار کنید، 7مراحل بین دو ستاره را 

 .نخ را قطع کرده و محکم می کنیم. آخرین پایه را با یک بست به اولین پایه متصل می کنیم

 .داریم زیر  پایه بلند 53پایه کوتاه و  05تکرار  در انتها  در هر

 .پایه بلند 381پایه کوتاه    013و در مجموع 
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نخ جدید را به قالب گره زده،در حلقه ی پشتی چهارمین پایه بلند از یکی از اولین گروه بادبزن شکل ها ،یک پایه  .31

پایه ی سه مرحله ای می زنیم،یک زنجیره زده ،و در چهارمین پایه بلند  7ی بعدی  یک زنجیره زده ،در پایه)کوتاه بزنید،،

پایه ی سه مرحله ای  3در پایه ی بعدی  یک زنجیره زده، بار، 3( بابزن بعدی یک پایه کوتاه برجسته از زیر می زنیم،

در پایه ی  پایه ی بعد را رها می کنیم، 5،پایه ی بعد را رها می کنیم،در پایه ی بعدی یک پایه کوتاه می بافیم 5، می زنیم

،در پهارمین پایه بلند از صدف بعدی یک زنجیره زده [ در آخرین پایه  کوتاه ] پایه ی سه مرحله ای می زنیم، 3بعدی 

 .*یک پایه کوتاه برجسته از زیر می بافیم

 .یدبار دیگر تکرار کنید،آخرین پایه کوتاه را حذف کن 7مراحل بین دو ستاره را 

 .نخ را قطع کرده و محکم می کنیم. آخرین پایه را با یک بست به اولین پایه متصل می کنیم

داریم فضای تک زنجیره ای   01پایه سه مرحله ای و  51زیر  پایه کوتاه برجسته از  3پایه کوتاه و  0در انتها  در هر تکرار 

. 

 فضای تک زنجیره ای 81پایه سه مرحله ای و  388زیر  پایه کوتاه برجسته از  31پایه کوتاه و  8 و در مجموع 
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 .در اینجا به پایان رسید 5بخش 

کارهایتان را با ما به اشتراک بگذارید و به خاطر داشته باشید که ما همگی جزو یک خانواده ی بباف 

 .هستیم اینجا همیشه کسی برای کمک کردن هست

 

 .به کمک داشتید من همیشه برای کمک حاضرم یادتان باشد اگر احتیاج


