
از من خواست که برای سال آینده یک پتو یا مدل افغان طراحی کنم حس احترام و هیجان و " گروه رسمی با هم ببافید"وقتی کیمبرلی اسلیفر از 

 !دیگه خودتون می تونید تصور کنید...کمی هم لذت داشتم 
آن زمان بود که طرح ,فکر ها و ایده هایی که به سرم می زد احمقانه وو دیوانه وار بودند اما می دانستم ظرحم باید یک چیز کامال خاص باشد

و این طور بود که "... این دیوانگیست"همین طور که روی طرحم کار می کردم به خودم می گفتم .یک مانداالی غول پیکر به سرم رخنه کرد

 به وجود آمد " مانداالی دیوانگی " یا" انداالزدگیم"اسم 

 

مثل بچه ی چهار ساله ای که برای اولین بار می خواهد برای دیدن بابا ,و بعد از این که در ماه دسامبر گوشه ای از کار را به شما نشان دادیم 

 .نوئل برود ذوق کرده بودم
 خوب مانداال اصال چی هست؟ ♥

 .از جهان بدانیم،که برپایه ی یک دایره می باشد, معموال مقدس,مانداال این است که آن را به عنوان سمبلی  آسان ترین راه برای فهم
 .ایجاد یک گروه مانداالیی تجربه ای منحد کننده است که در آن مردم می توانند خودی خودشان را با ساخته ای واحد بیان کنند

 .استفاده های زیادی می توان از مانداال کرد

طراحی یک مانداال قرار است که به چشم خوش بیاید تا فکر را آنچنان مشغول خود کند تا افکار بد و آزار دهنده نتوانند به آن راه پیدا 

 .،درست مثل نوعی مدیتیشن که فکر درگیر را آزاد کرده و به فکر خالق اجازه ی مانوور می دهدکنند
 .همدیگر و به اشتراک گذاشتن شوق و ذوقمان برای دست بافت های بی نظیرمان استبدین ترتیب بهترین کار برای ما پیوستن به 

 

تحت پوشش قانون کپی رایت ( چه خریدنی باشد و چه آزاد)لطفا توجه داشته باشید که تمامی نقشه ها و دستور بافت های من   :نکته مهم  ♥

 .است و تمام حقوق آن را حفظ می کنم, هلن شریمپتون ,این نقشه و دستور بافت متعلق به من .هستند

شما مختارید .و یا بفروشد و یا حتی بخش هایی یا تمام آن را تصحیح نماید, کندتوزیع مجدد , دوباره سازی, کسی حق ندارد آن را کپی کرده

و لطفا همیشه نام من را به عنوان طراح .که کار تمام شده ی خود را به فروش برسانید اما نمی توانید از عکس های سایت من استفاده کنید

اگر می خواهید افراد بیشتری را .سایت من هستند با کسی به اشتراک بگذارید  شما اجازه ندارید فایل های پی دی افی را که در.کار  ذکر کنید

 .برای اطالعات بیشتر به لینک مورد نظر رفته .فقط لینک بالگ مرا برایش بفرستید,به این گروه با هم ببافید دعوت کنید 

 .ا رتباط برقرار کنید Contact tabو یا با من از طریق فشار دادن دکمه 

 .ای این پروژه شما یک پتوی گرد خواهید داشت در انته

 .قسمت هر هفته یک قسمت در اختیار شما خواهد بود 81این کار در 

 .است 6182مارچ  81و شروع آن پنجشنبه 

 !پایه های جدید و صد البته هزاران رنگدر دل کار نهفته است[بافت های زیادی در این کار هست
 .هر طور که مایل هستید رنگ برگزینید را برگزینید یا این کهشما می توانید رنگ های انتخابی م

 .راه دارید 4بله ... 4برای دنبال کردن دستور بافت من 

 .می توانید دتورها را از روی بالگ دنبال کنید ♥
 .پی دی اف مصور آن را دانلود نمایید ♥
 .پی دی اف نوشتاری با چند عکس کوچک را دانلود کنید ♥

 استفاده کنید itsallinanutshell.comاستر دیکسترا از سایت  نظیرویدئوهای بی از  یا  ♥

 

 

♥ Dutch  ♥  Swedish  ♥   French  ♥  German  ♥  Spanish  ♥  Polish  ♥  

 .زور هم زمان ترجمه می شودزبان زنده ی دنیا به  1ین دستور بافت توسط گروهی از خانم های گروه در فیسبوک  به ا

 هلندی   سوئدی    فرانسه   آلمانی   اسپانیایی   لهستانی و فارسی

 

 آنچه نیاز دارید

 .اول انچه من استفاده کردم و چیزهایی که برای کار شما موجود هست...به آن هم می رسیم 

 .برای خرید موجود است  اسپانسر  می شودو سه بسته ی رنگی Scheepjesاین با هم ببافیم توسط شرکت 

 ....و  Deramores, Paradise Fibres and Wool Warehouseفروشگاه های اصلی عبارتند از 

 

 
 ها کاموا در مورد

http://itsallinanutshell.com/


کار با این کاموا بسیار .متر 810گرمی عرضه می شوندبا طول  01که در کالف های   Merino Softاول از همه کاموای نرم و لطیف 

 .که در پایانبافت حالت لخت زیبایی به خود می گیرداست چنان  لذت بخش

 

 .می گویم" اتصال کتابی " به نظر من بهترین روش وصل کردن نخ جدید روشی است که من به آن 

بعدی  و سپس در پایه ی( به طوری که توی حلقه های بافته شده از پشت جا بگیرند)ابتدا برای چند پایه نخ جدید را پشت پایه ها نگه می داریم

بافت و تکمیل بیس پایه ی بعدی روی قالب گرفته بافت می زنیم و حاال نخ قبلی را در پشت و داخل حلقه  نخ جدید را به جای نخ قدیمی برای

 .های بافتمان قرار می دهیم و یا در آخر کار داخل بافت پنهانشان می کنیم یا آن ها را می دوزیم

 

 

 

 

 تب مانداالی عشق بنفش

 .درصد اکریلیک است 811این کاموا .است Colour Crafter کاموای بعدی متعلق به 

Scheepjes توصیه می کند که با آب سرد شسته شود. 

 این کاموا لطیف است و کار کردن با آن بسیار آسان می باشد

 .متر عرضه می شوند 011گرمی با طول تقریبی  811این نخ در کالف های  

 .استاندارد استفاده کنید" اتصال کتابی"یا " اتصال روسی"،"گره جادویی "د در این مدل کاموا می توانید از برای اتصال نخ جدی

 

 .استفاده کنید 4میلیمتری استفاده کردم ، اما شما می توانید از همان قالب شماره  4.0برای مانداالی عشق بنفش خودم از قالب کلوور آمور 

 

 تب مانداالی مادر زمین 

 !!!که مامان بزگ و سنگینی به حساب می آید  Stonewashed XLدر آخر هم  

 .درصد اکریلیک است 01درصد کتان و  11این کاموا .متر در بازار موجود است 10گرمی و طول تقریبی  01این کاموا در کالف های 

 .با آب ولرم شسته شود 

شده ،توجه کنید که در هنگام استفاده از رنگ های مختلف ممکن است به کاموای  در پایین جدولی آمده که تمام جزییات کار در آن ها بیان

 . اضافی احتیاج پیدا کنید،به همین خاطر مقدار کاموای استفاده شده و مقدار کاموای موجود در هر بسته را ذکر کرده ام



 

 

 

 

 :مقدار زیر کاموا الزم استبرای آن دسته از شما که می خواهند رنگ خود را ببافند،به طور تقریبی به 

Double Knitting weight                4111  یارد 0601/متر 

Worsted/Aran weight                  2011یارد  2181/ متر 

 

ز کم رنگ ها در این کار عوض می شوند پس به یاد داشته باشید که کاموای بیشتری تهیه کنید چرا که کاموا اضافه آوردن بهتر است ا

 !درسته...که شما را به حد جنون می کشاند...آوردن،در دسترس نبودن آن رنگ یا ایان تولید آن



بعد از ظهر در بالگ من گذاشته خواهند شد،این فاصله زمانی  7دستوربافت ها پنج شنبه هر هفته حدود ساعت . آموزش ها  ♥

 .ی بدهمبرا آن است که به بافنده های سراسر دنیا برای بافتن وقت کاف

قرار می گیرند به زبان  itsallinanutshell.comلینک هایی هم   از ویدئوهای بی نظیر استر دیکسترا در سایت ویدیو ها  ♥

 .های مختلف
توانید آموزش تمام مصور یا نوشتاری که می . پی دی اف در انتهای هر بخش می توانید یک لینک دانلود پی دی اف پیدا کنید ♥

 .را برگزینید
تازه ها اگر هنوز این کار را نکرده اید ،همین االن مشترک بالگ من شوید تا حتی یک خط از این با هم ببافیم را از دست  ♥

 .ندهید

♥ Ravelry  .این با هم ببافیم را به دسته ی ریورلی خود اضافه کنید. 

است و  6102بپیوندید که پذیرایبا هم ببافیم  تب مانداال در سال Official CCC Social Groupفیسبوک حتما به گروه  ♥

الیک  فراموش نکنید که صفحه ی مرا در فیسبوک.همیشه می توانید توصیه های مفیدی برای ادامه ی بافت در آن پیدا کنید

 .کنید

 

 

 

 

 
 اختصارات پایه ها و پایه های مختص رج ها

 .در این دستور بافت از اختصارات آمریکایی استفاده شده است

 .یک چارت اختصارات در ابتدای هر بخش گذاشته می شود

 .همین طور دستورالعمل های بافت پایه های مختص هر رج به تفصیل در دستورالعمل آمده است
 درجه دشواری

 .من همه را با هر مقدار تجربه به بافت دعوت می کنم

در واقع فقط موضوع نقطه نظر و دید ....درست است که قسمت های سختی در کار هست اما در کنار آن ها بخش های آسانی هم قرار گرفته

اگر هم تا بحال آن را امتحان نکرده . ه می رسدیا بفهمی چطور باید آن را انجام داد به نظر ساداگر کاری را قبال انجام داده باشی . مطرح است

ولی کمک و پشتیبانی زیادی در این مسیر وجود دارد ،می دانم تجربه ی شما هر چقدر که باشد این کار را می توانی انجام دهی ...باشی سخت

 .چون افراد زیادی وجود دارند که حاضرند به تو کمک کنند

 

♥ Links to each weekly part. 

 

♥  Part 1  17th   March  

♥  Part 2 24th  March  

♥  Part 3 31st   March  

♥  Part 4   7th   April  

♥  Part 5 14th   April  

♥  Part 6 21st   April  

♥  Part 7 28th  April  

♥  Part 8   5th  May  

♥  Part 9 12th  May  

♥  Part 10 19th  May  

♥  Part 11 26th  May  

♥  Part 12   2nd June  

♥  Part 13   9th   June  

http://itsallinanutshell.com/
https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/


♥  Part 14 16th   June  

♥  Part 15 23rd  June  

♥  Part 16 30th  June  

♥  Part 17   7th  July  

♥  Part 18 14th  July  

 


