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

 

  زمزمه هایی از دور
 

 حق تألیف: هلن شریمپتن

 تمام حقوق این اثر محفوظ می باشد.

 www.crystalsandcrochet.comهلن 

 ترجمه : پریا آبادگر

 

 بخش نهم 

 حاشیه
 

  

 

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

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

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

 های متعددی آمده است.معموال برای تکرار یک طرف کامل از بافت است و در آن دستور بافت 

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

 نکته :فضاهای گوش ساز در شمارش پاسه ها به حساب نمی آیند

 

 

 تر آغاز می کنیم، .کار را با یک پایه کوتاه ایستاده در آخرین پایه از یکی از ضلع های بزرگ1

 

پایه بعد پایه کوتاه می  38پایه کوتاه ( می بافیم،)در  1زنجیره و  2زنجیره ای گوش)یک پایه کوتاه، 3*ضلع کوچک تر:در فضای 

وتاه زنجیره ای بعد هم پایه ک 3پایه بعد پایه کوتاه می زنیم،در فضای  50زنجیره ای گوش بعدی پایه کوتاه می بافیم،در  3زنیم،در فضای 

 پایه بعد هم پایه کوتاه داریم، 38بار،در  2می بافیم(
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پایه بعد پایه کوتاه می زنیم،در  38پایه کوتاه ( می بافیم،)در  1زنجیره و  2زنجیره ای گوش)یک پایه کوتاه، 3ضلع بزرگ تر: در فضای 

زنجیره ای بعد هم پایه کوتاه می  3یم،در فضای پایه بعد پایه کوتاه می زن74زنجیره ای گوش بعدی پایه کوتاه می بافیم،در  3فضای 

 پایه بعد هم پایه کوتاه داریم، 38بار،در  2بافیم(

 

 بار تکرار نمایید،آخرین پایه کوتاه را حذف کنیدو 2مراحل بین دو ستاره را 

 بست زده ،نخ را ببرید و انتهای کار را مرتب نمایید.

 پایه کوتاه 220ضلع کوچک تر 

 پایه کوتاه 268ضلع بزرگ تر 

 

 

 زنجیره و دو پایه بلند ( در همان فضا بزنید، 2.در فضای دو زنجیره ای گوش یک پایه بلند ایستاده ببافید)یک پایه بلند دیگر ،2

پایه  2زنجیره و  1پایه بلند ، 2،دو پایه بعد را رها کنید،در پایه بعدی )*ضلع کوچک تر:پایه بعدی را رها کنید،)در پایه بعد پایه بلند ببافید

بع را رها کنید،در فضای دو زنجیره ای گوش )  پایه 2بار،در پایه بعد پایه بلند ببافید،36پایه بعدی را رها کنید( 2،]پایه صدفی[بلند ببافید(

 زنجیره و دو پایه بلند ببافید(، 2پایه بلند، 2

پایه  2زنجیره و  1پایه بلند ، 2دو پایه بعد را رها کنید،در پایه بعدی ) د،ضلع بزرگ تر:پایه بعدی را رها کنید،)در پایه بعدی پایه بلند ببافی

 2پایه بلند، 2بع را رها کنید،در فضای دو زنجیره ای گوش )  پایه 2بار،در پایه بعد پایه بلند ببافید،44پایه بعدی را رها کنید( 2بلند ببافید(،

 زنجیره و دو پایه بلند ببافید(،

 

 بار تکرار نمایید،آخرین دسته ی گوش ساز را حذف کنید، 2ه را مراحل بین دو ستار

 بست زده ،نخ را ببرید و انتهای کار را مرتب نمایید.

 پایه صدفی 36پایه بلند ، 41ضلع کوچک تر 

 پایه صدفی 44پایه بلند و  49ضلع بزرگ تر 
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 پایه بعد را رها کنید، 2تر یک پایه بلند ایستاده ببافید،.در پایه بلند بعد از آخرین پایه صدفی در یکی از ضلع های بزرگ 3

پایه بعد را رها کنید،)در  2زنجیره و یک پایه صدفی دیگر ببافید(، 2*ضلع کوچک تر:در فضای دو زنجیره ای گوش)یک پایه صدفی،

پایه  2ار،بر روی پایه بلند بعد پایه بلند بزنید،ب 36در فضای تک زنجیره ای پایه صدفی یک پایه صدفی جدید ببافید(پایه بعد پایه بلند ببایفد،

 بعد را رها کنید.

پایه بعد را رها کنید،)در پایه  2زنجیره و یک پایه صدفی دیگر ببافید(، 2در فضای دو زنجیره ای گوش)یک پایه صدفی، ضلع بزرگ تر:

پایه بعد  2بار،بر روی پایه بلند بعد پایه بلند بزنید، 44افید(بعد پایه بلند ببایفد،در فضای تک زنجیره ای پایه صدفی یک پایه صدفی جدید بب

 را رها کنید.

 

 بار تکرار نمایید،آخرین پایه بلند را حذف کنید، 2مراحل بین دو ستاره را 

 بست زده ،نخ را ببرید و انتهای کار را مرتب نمایید.

 پایه صدفی 38پایه بلند ، 37ضلع کوچک تر

 پایه صدفی 46پایه بلند و  45ضلع بزرگ تر 

 

 

 .در پایه بلند بعد از آخرین پایه صدفی در یکی از ضلع های بزرگ تر یک پایه بلند ایستاده ببافید،4

زنجیره و دو پایه بلند ببافید(،)در فضای تک زنجیره ای پایه صدفی یک  2پایه بلند، 2*ضلع کوچک تر: در فضای دو زنجیره ای گوش)

 در فضای تک زنجیره ای پایه صدفی یک پایه صدفی دیگر ببافید. بار، 37بافید،در پایه بعد پایه بلند بزنید،(پایه صدفی دیگر ب

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

 در فضای تک زنجیره ای پایه صدفی یک پایه صدفی دیگر ببافید. بار، 45بلند بزنید،(صدفی دیگر ببافید،در پایه بعد پایه 

 

 بار تکرار نمایید،آخرین پایه بلند و پایه صدفی را حذف کنید، 2مراحل بین دو ستاره را 

 بست زده ،نخ را ببرید و انتهای کار را مرتب نمایید.

 پایه صدفی 38پایه بلند ،41ضلع کوچک تر

 پایه صدفی 46پایه بلند و  49تر ضلع بزرگ 
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.در اولین پایه بلندی که در فضای دو زنجیره ای گوش قبل از یک پایه صدفی بافته شده ،قبل از یکی از ضلع های کوچک تر یک پایه 5

 کوتاه ایستاده ببافید،

بار،یک پایه بلند(،پایه بعدی را رها کنید،در پایه بعد پایه کوتاه  4زنجیره( 1پایه بلند و  1ضلع کوچک تر:در فضای دو زنجیره ای گوش))

پایه بعد رار  2پایه بلند ببافید(، 1بار، 4زنجیره( 1پایه بلند، 1پایه بعد را رها کنید،در فضای تک زنجیره ای پایه صدفی بعدی )) 2ببافید،)

 د را رها کنید،بار،پایه بع 38در پایه بعدی پایه کوتاه ببافید(ها کنید،

بار،یک پایه بلند(،پایه بعدی را رها کنید،در پایه بعد پایه کوتاه  4زنجیره( 1پایه بلند و  1:در فضای دو زنجیره ای گوش)) ضلع بزرگ تر:

پایه بعد رار  2د(،پایه بلند ببافی 1بار، 4زنجیره( 1پایه بلند، 1پایه بعد را رها کنید،در فضای تک زنجیره ای پایه صدفی بعدی )) 2ببافید،)

 بار،پایه بعد را رها کنید، 46ها کنید،در پایه بعدی پایه کوتاه ببافید(

 بار تکرار نمایید،آخرین پایه بلند و پایه صدفی را حذف کنید، 2مراحل بین دو ستاره را 

 بست زده ،نخ را ببرید و انتهای کار را مرتب نمایید.

 پایه صدفی 38پایه بلند ،39ضلع کوچک تر

 پایه صدفی 46پایه بلند و  47ضلع بزرگ تر 
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 کار شما در اینجا به پایان رسید.

 پیشنهاد می کنم پتویتان را در جایی با سوزن محکم کرده و به آن از دور بخار دهید یا با اسپری بر روی آن آب سرد بپاشید .

 

 .رایت کپی قانون تحت و است من طراحی کار این که نکنید فراموش
 دانلود را ها بافت دستور توانید می بدهید،حتی دوستانتان به را من ریولری فروشگاه یا سایت وب لینک وانیدت می
 آن و نبرده دست ها آن در اما کنید

 .ندهید تغییر طریقی هیچ به را
 ♥ .بگذارید احترام من به و باشید داشته دوستم.میگذارم احترام شما به و دارم دوستتان که طور همان

 

 

Love 

Helen x  

 


