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 زمزمه هایی از دور
 هلن شریمپتن: حق تألیف

 .تمام حقوق این اثر محفوظ می باشد
 www.crystalsandcrochet.comهلن 

 پریا آبادگر: ترجمه 

 

 

 

 بخش چهارم

 
 

برایتان ساده سازند،به خصوص برای  ایتالیک و بنفش هستند،آن ها آمده اند تا زندگی را کمی : راهنمایی][  

 .تازه کارها

 .به همراه شماره ی تصویر مورد نظر آمده است[ تصویر]رجوع به عکس ها به این صورت

 . دستور بافت های بین دو ستاره را به دفعات خواسته شده تکرار کنید* *

 .ددی آمده استمعموال برای تکرار یک طرف کامل از بافت است و در آن دستور بافت های متع

سطح کم تری از کار را در بر می )دستور بافت های میان این دو پرانتز را به دفعات گفته شده تکرار نمایید)( 
 .گیرد

 .فضاهای گوش ساز در شمارش پایه ها به حساب نمی آیند:نکته 
تر تقسیم  بافت شما هم اکنون یک مستطیل می باشد،دستور بافت حاال به دو بخش ضلع کوچکتر و بزرگ

 .می شود

 .برای هر دو ضلع شمارش پایه داریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اولین پایه بعد از دو زنجیره ی گوش ساز را جا نیندازید:نکته

تصویر شماره ] رنگ جدید را با یک پایه ساده ایستاده به آخرین پایه از یکی از ضلع های بزرگ تر  آغاز کنید،.1

 ترجمه پریا آبادگر[1

http://www.crystalsandcrochet.com/
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پایه بعد  22در )،(پایه ساده ببافید 2زنجیره و  2پایه ساده ، 2)در فضای دو زنجیره ای گوش:تر ضلع کوچک*

پایه  22بار،در  4[3تصویر شماره]پایه ساده ببافید،در دو فضای دو زنجیره ای گوش ساز بعدی پایه ساده ببافید

 .بعدی پایه ساده ببافید

پایه بعدی  22در  ،(پایه ساده ببافید 2زنجیره و  2پایه ساده ، 2)در فضای دو زنجیره ای گوش :ضلع بزرگ تر

در دو  پایه بعد پایه ساده بزنید، 112پایه ساده ببافید،در دو فضای دو زنجیره ای بعدی پایه ساده ببافید،در 

 .*پایه بعدی پایه ساده ببافید 22،در  فضای دو زنجیره ای بعدی پایه ساده ببافید

 .را دو بار دیگر تکرار نمایید،آخرین پایه ساده را حذف کنیدمراحل بین دو ستاره 

 .آخرین پایه را به پایه ساده ی ابتدایی کار متصل نمایید،نخ را بریده،انتهای کار را مرتب کنید

 ترجمه پریا آبادگر پایه ساده 151:پایه ساده  ضلع بزرگ  112:ضلع کوچک : شمارش پایه ها

 

 

 

 [1تصویر شماره ] ،یکی از دو ضلع بزرگ تر یک پایه کوتاه ایستاده ببافید،در آخرین پایه از .2

تصویر شماره ]  (پایه کوتاه ببافید 1زنجیره و  2پایه کوتاه، 1)در فضای دو زنجیره ای گوش :ضلع کوچک تر*

 .پایه بعدی پایه کوتاه ببافید 112،در [2

پایه بعدی  151،در ( پایه کوتاه ببافید 1زنجیره و  2کوتاه،پایه  1)در فضای دو زنجیره ای گوش :ضلع بزرگ  تر

 .*پایه کوتاه ببافید

 ترجمه پریا آبادگر .مراحل بین دو ستاره را دو بار دیگر تکرار نمایید،آخرین پایه ساده را حذف کنید
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 .کنیدآخرین پایه را به پایه کوتاه ابتدایی کار متصل نمایید،نخ را بریده،انتهای کار را مرتب 

 ترجمه پریا آبادگر .پایه کوتاه  162: کوتاه  ضلع بزرگ 111:ضلع کوچک : شمارش پایه ها

 

 

 

 

زنجیره و دو  2یک پایه بلند،[)1تصویر شماره ] ،در آخرین پایه از یکی از دو ضلع کوچک تر یک پایه بلند ایستاده ببافید، .3

 [2تصویر شماره ] در همان فضا ببافید،( پایه بلند

بار،دو زنجیره  11(پایه بعد پایه بلند ببافید 6پایه بعدی را رها کنید،در  2نجیره بزنید،دو ز) :ضلع کوچک تر*

 بزنید،دو پایه را رها کنید،

،دو زنجیره بزنید،پایه (پایه بلند ببافید 2زنجیره و  2پایه بلند، 2)در فضای دو زنجیره ای گوش: ضلع بزرگ تر

پایه بعد  6بار،در  11(زنجیره زده و دو پایه بعد را رها کنید 2یه بعد پایه بلند ببافید،پا 6در )بعدی را رها کنید،

 2پایه بلند، 2)پایه بلند ببافید،دو زنجیره بزنید،پایه بعد را رها کنید،در فضای دو زنجیره ای گوش ضلع کوچک تر 

 *.(پایه بلند ببافید 2زنجیره،

 .ار نمایید،آخرین دسته گوش ساز ضلع کوچک تر را حذف کنیدمراحل بین دو ستاره را دو بار دیگر تکر

 .آخرین پایه را به پایه بلند ابتدایی کار متصل نمایید،نخ را بریده،انتهای کار را مرتب کنید

فضای  21پایه بلند و  121: فضای دو زنجیره ای  ضلع بزرگ 15پایه بلند و  11:ضلع کوچک : شمارش پایه ها

 ترجمه پریا آبادگر .دو زنجیره ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،دور پایه بعد [2و  1تصویر شماره ] ،زنجیره بزنید و دور همان پایه یک پایه سه مرحله ای برجسته از رو ببافید، دو.4

 .جسته سه مرحله ای از رو ببافیدریک پایه ب

،دور دو پایه بعدی ( پایه بلند ببافید 2زنجیره و  2پایه بلند، 2)گوشدر فضای دو زنجیره ای  :ضلع کوچک تر*

پایه بعد پایه  6دو زنجیره زده،فضای دو زنجیره ای را رها کنید،دور )پایه برجسته سه مرحله ای از رو ببافید ،

پایه بعدی دور دو بار،دو زنجیره بزنید، فضای دو زنجیره ای را رها کنید، 11(برجسته سه مرحله ای از رو ببافید

 ترجمه پریا آبادگر. پایه برجسته سه مرحله ای از رو ببافید
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،دور دو پایه بعدی پایه ( پایه بلند ببافید 2زنجیره و  2پایه بلند، 2)گوشدر فضای دو زنجیره ای  : :ضلع بزرگ تر

پایه بعد پایه  6دو زنجیره زده،فضای دو زنجیره ای را رها کنید،دور )برجسته سه مرحله ای از رو ببافید ،

پایه بعدی دور دو بار،دو زنجیره بزنید، فضای دو زنجیره ای را رها کنید، 22(برجسته سه مرحله ای از رو ببافید

 .پایه برجسته سه مرحله ای از رو ببافید

 .را حذف کنید. پایه برجسته آخر را حذف کنید 2مراحل بین دو ستاره را دو بار دیگر تکرار نمایید،

 .آخرین پایه را به پایه بلند ابتدایی کار متصل نمایید،نخ را بریده،انتهای کار را مرتب کنید

پایه بلند  1: فضای دو زنجیره ای  ضلع بزرگ 15پایه برجسته و 11پایه بلند ،1:ضلع کوچک : شمارش پایه ها

 ترجمه پریا آبادگر .فضای دو زنجیره ای 21پایه برجسته و 11،

 

 

 

 

 [1تصویر شماره]در آخرین پایه بلند از یکی از اضالع بزرگ تر یک پایه کوتاه ایستاده ببافید،.5

در فضای دو زنجیره ای رج دوم یک پایه (1و  3از روی رج )ای گوش ساز در فضای دو زنجیره :ضلع کوچک تر *

 3تصویر شماره]،در فضای دو زنجیره ای رج چهارم یک پایه کوتاه بزنید،[ 2تصویر شماره ] پنج مرحله ای ببافید

 پایه پنج مرحله ای ببافید،رج دوم ،در فضای دو زنجیره ای [

 ترجمه پریا آبادگر ،[ 1تصویر شماره]پایه بعد پایه کوتاه ببافید ، 1در 
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 بار، 11(پایه بعد پایه کوتاه ببافید 6مرحله ای ببافید،در  1در دو پایه رها شده از رج دوم پایه ( 1و  3از روی رج )

 پایه بعد پایه کوتاه ببافید، 1مرحله ای ببافید،در  1در دو پایه رها شده از رج دوم پایه  1و  3از روی رج 

در فضای دو زنجیره ای رج دوم پایه پنج (1و  3از روی رج )در فضای دو زنجیره ای گوش ساز: ضلع بزرگ تر

دو زنجیره ای رج دوم پایه پنج  در فضای دو زنجیره ای رج چهارم پایه کوتاه بزنید،در فضایمرحله ای ببافید،

 مرحله ای ببافید

 .کانال دور هم بافی در تلگرام ما را دنبال کنید،در ترجمه پریا آبادگر پایه بعد پایه کوتاه ببافید ، 1در 

مرحله ای در فضای دو زنجیره ای رج دوم در سمت چپ پایه بلندی که قبال بافته  1یک پایه ( 1و  3از روی رج )

 [ 5تصویر مشاره ] ببافید،[اگر دست چپی هستید در سمت راست]بودید 

 ببافید،مرحله ای  1در پایه رها شده بعدی از رج دوم پایه 

مرحله ای  1در دو پایه رها شده بعدی از رج دوم پایه  1و  3پایه بعدی پایه کوتاه ببافید،از روی رج های  6در )

 پایه بعد پایه کوتاه ببافید، 6بار،در  11(ببافید،

یش از قبل از پایه بلندی که پمرحله ای ببافید، 1در پایه رها شده بعدی از رج دوم پایه  1و  3از روی رج های 

 .*پایه بعد پایه کوتاه ببافید 1مرحله ای ببافید،در  1این در فضای دو زنجیره ای رج دوم بافته بودید یک پایه 

ترجمه پریا آبادگر،در کانال دور هم بافی در تلگرام ما را دنبال  مراحل بین دو ستاره را دو بار دیگر تکرار کنید

 .،آخرین پایه کوتاه را حذف نمایید کنید

 .ت زده و انتهای کار را مرتب کنیدبس

 .پایه پنج مرحله ای 2مرحله ای و  1پایه 32پایه کوتاه ، 13: ضلع کوچک تر 

 پایه پنج مرحله ای 2مرحله ای و  1پایه12پایه کوتاه ، 121: ضلع بزرگ تر 

 

مرحله ای از رج پنجم  1تایی روی دومین پایه  6در این رج دومین و چهارمین پایه بلند از هر دسته ی : نکته

 .قرار خواهند گرفت

در ابتدای یکی از اضالع کوچک تر روی یک پایه کوتاه در گوش کار یک پایه بلند ایستاده ببافید،در همان .6

 [ 2و  1تصویر شماره (] زنجیره بزنید،یک پایه بلند ببافید 2)فضا

پایه بعدی پایه بلند  6پایه بعد را رها کنید،در  2زنجیره بزنید، 2)در پایه بعد پایه بلند ببافید،:ضلع کوچک تر *

ترجمه پریا آبادگر،در کانال دور هم بافی در تلگرام ما را  بار،دو زنجیره ببافید،دو پایه را رها کنید، 15(ببافید

 در پایه بعد پایه بلند بزنید، دنبال کنید
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،در پایه بعدی پایه بلند (بزنید،یک پایه بلند ببافیدزنجیره  2یک پایه بلند،)گوش  در پایه کوتاه :تربزرگ ضلع 

پایه  2زنجیره بزنید، 2بار، 21(پایه بعدی پایه بلند ببافید 6پایه بعد را رها کنید،در  2زنجیره زده ،  2)ببافید،

د یک پایه بلن)ش ساز ضلع کوچکتر .بعدی را رها کنید،در پایه بعدی پایه بلند ببافید،در فضای دو زنجیره ای گ

 (.*،دو زنجیره و یک پایه بلند دیگر ببافید

 .مراحل بین دو ستاره را دو بار دیگر تکرار نمایید،آخرین دسته گوش ساز ضلع کوچک تر را حذف کنید

ترجمه پریا آبادگر،در کانال دور هم بافی در تلگرام ما را دنبال  آخرین پایه را به پایه ابتدایی کار متصل نمایید،

 .بریده،انتهای کار را مرتب کنیدنخ را  کنید

فضای دو  22پایه بلند و  132: فضای دو زنجیره ای  ضلع بزرگ 16پایه بلند و 11:ضلع کوچک : شمارش پایه ها

 .زنجیره ای
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 [ 2و  1تصویر شماره ] دو زنجیره بزنید،و دور همان پایه یک پایه سه مرحله ای برجسته از رو ببافید،.7

،دور دو پایه (پایه بلند ،دو زنجیره و دو پایه بلند ببافید 2)در فضای دو زنجیره ای گوش ساز:ضلع کوچک تر *

پایه  6دو زنجیره بزنید،فضای دو زنجیره ای را رها کنید،دور ) بعدی پایه سه مرحله ای برجسته از رو ببافید،

ره بزنید،فضای دو زنجیره ای را رها کنید،دور دو زنجی 2بار، 15(بعدی پایه سه مرحله ای برجسته از رو ببافید

 پایه بعد پایه سه مرحله ای برجسته از رو ببافید،

،دور دو پایه بعدی (پایه بلند ،دو زنجیره و دو پایه بلند ببافید 2)در فضای دو زنجیره ای گوش ساز :تربزرگ ضلع 

پایه بعدی  6ی دو زنجیره ای را رها کنید،دور دو زنجیره بزنید،فضا) پایه سه مرحله ای برجسته از رو ببافید،

زنجیره بزنید،فضای دو زنجیره ای را رها کنید،دور دو پایه بعد  2بار،21(پایه سه مرحله ای برجسته از رو ببافید

 پایه سه مرحله ای برجسته از رو ببافید،

 .را حذف کنید رجسته از روپایه سه مرحله ای بمراحل بین دو ستاره را دو بار دیگر تکرار نمایید،آخرین 

 .آخرین پایه را به پایه ابتدایی کار متصل نمایید،نخ را بریده،انتهای کار را مرتب کنید

فضای دو زنجیره ای  ضلع  15و پایه سه مرحله ای برجسته  11،پایه بلند 1 :ضلع کوچک : شمارش پایه ها

 فضای دو زنجیره ای 21پایه سه مرحله ای برجسته و  132،پایه بلند 1: بزرگ
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 در آخرین پایه بلند یکی از اضالع بزرگ تریک پایه کوتاه ایستاده ببافید،.8

از روی رج ششم و هفتم در پایه گوش رج پنجم یک پایه )در فضای دو زنجیره ای گوش ساز :ضلع کوچک تر *

مرحله  5پنج مرحله ای ببافید،در فضای دو زنجیره ای رج هفتم پایه کوتاه ببافید،در پایه گوش رج پنجم پایه 

مرحله  4هفتم در دو پایه رها شده از رج پنجم پایه از روی رج ششم و )پایه بعد پایه کوتاه ببافید، 4در [2تصویر شماره ] ،( ای ببافید

مرحله ای ببافید،در  4بار،از روی رج شش و هفت در در دو پایه رها شده از رج پنجم پایه  15(پایه بعدی پایه کوتاه بزنید 6ای ببافید،در 

 پایه بعدی پایه کوتاه بزنید، 4

رج ششم و هفتم در پایه گوش رج پنجم یک پایه از روی )در فضای دو زنجیره ای گوش ساز :  بزرگ ترضلع 

مرحله  5پایه کوتاه ببافید،در پایه گوش رج پنجم پایه  ششمپنج مرحله ای ببافید،در فضای دو زنجیره ای رج 

در فضای دو زنجیره ای رج پنجم سمت راست پایه بلندی  از روی رج ششم و هفتم پایه بعد پایه کوتاه ببافید، 1در ،( ای ببافید

 4در پایه رها شده بعدی از رج پنجم پایه مرحله ای ببافید، 4یک پایه [سمت راست اگر چپ دست هستید]که در همان فضا بافته بودید

 21(مرحله ای ببافید، 4ز رج پنجم پایه در دو پایه رها شده ا 7و  6پایه بعد پایه کوتاه ببافید،از روی دو رج  6در )مرحله ای ببافید،

مرحله ای ببافید،در فضای دو زنجیره ای  4در پایه رها شده از رج پنجم پایه  7و  6دو رج  پایه بعد پایه کوتاه ببافید،از روی 6بار،در 

 .*یه کوتاه ببافیدپایه بعد پا 4مرحله ای ببافید،در  4رج پنجم قبل از پایه بلندی که در آن پایه بافته شده بود،پایه 

 .را حذف کنید پایه کوتاهمراحل بین دو ستاره را دو بار دیگر تکرار نمایید،آخرین 

 .آخرین پایه را به پایه ابتدایی کار متصل نمایید،نخ را بریده،انتهای کار را مرتب کنید

: حله ای ضلع بزرگمر 5پایه  2مرحله ای برجسته و  1پایه 32پایه کوتاه ،11: ضلع کوچک : شمارش پایه ها

 مرحله ای  5پایه  2مرحله ای برجسته و  1پایه 11پایه کوتاه ،135

     

 

 

 

 [1تصویر شماره]در آخرین پایه از یکی از اضالع بزرگ تر یک پایه بلند ایستاده ببافید،.9

 پایه بعدی پایه بلند ببافید، 132در ( پایه بلند ،دو زنجیره و یک پایه بلند ببافید 1)در پایه کوتاه  گوش :ضلع کوچک تر *
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 .*پایه بعدی پایه بلند ببافید 181در ( پایه بلند ،دو زنجیره و یک پایه بلند ببافید 1)در پایه کوتاه  گوش :  بزرگ ترضلع 

 

 .را حذف کنیدپایه بلندمراحل بین دو ستاره را دو بار دیگر تکرار نمایید،آخرین 

 .متصل نمایید،نخ را بریده،انتهای کار را مرتب کنیدآخرین پایه را به پایه ابتدایی کار 

 .پایه بلند 112: پایه بلند ضلع بزرگ131: ضلع کوچک : شمارش پایه ها

 

 

 

 

 

     

 ،در پایه بعدی پایه بلند ببافید،[یک پایه بلند به حساب می آید]زنجیره بزنید3.   11

پایه بعدی پایه  134در ( پایه بلند ببافید 2پایه بلند ،دو زنجیره و  2)در فضای دو زنجیره ای گوش :ضلع کوچک تر *

 بلند ببافید،

 

پایه بعدی پایه  182در ( پایه بلند ببافید 2پایه بلند ،دو زنجیره و  2)در فضای دو زنجیره ای گوش :  بزرگ ترضلع 

 بلند ببافید،

*. 

 

 .را حذف کنیدپایه بلند آخر مراحل بین دو ستاره را دو بار دیگر تکرار نمایید،دو 

 .آخرین پایه را به پایه ابتدایی کار متصل نمایید،نخ را بریده،انتهای کار را مرتب کنید

 .پایه بلند 116: پایه بلند ضلع بزرگ131: ضلع کوچک : شمارش پایه ها

 

 



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2016 ♥ All Rights Reserved. 

 

  

 پایان بخش چهارم
 

 ترجمه پریا آبادگر

 

Love 

Helen x  


