
2018کروشےآلونگ سمک کا براے تعارف  

 

مجھے یہ جان کہ  ہو نگےجانتے ہیں۔   نمونوں سے متعارفجومیرے کروشیا  آپ میں سےبہت سے لوگ

زبان ایک دوسرے  کا رھن سہن اور سےہزار ھا لوگ ، جن دنیا بھر کہ ہوتی ہے راحت محسوس  کے

میں ہیں۔     رابطے زریعےکروشیا اور اون کے گولے کے سے مختلف ھے وہ تمام لوگ   

 

پ کا سفر ہے کہ اب اس میں آپ کو کائنات، آاب یہ ہے پھیالو اور رابطہ مقصد کا کروشےآلونگ سمک کا

 ستارے یا زندگی کا تانا بانا نظر آتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ یہ محبت اور تشکر کا سفر ہوگا
 

کائنات ویسی روحجتنا اوپر اتنا نیچے،جیسا باطن ویسا ظاہر، جیسی   
 ہرمیس ٹرزما

 
کائناتی آگاہی، زندگی کا شعور اور کائنات کا قانون صرف چند لوگ سمجھتے ہیں یہ انسانی شعور کا اگال قدم 

 ہے،جہاں مستقبل میں انسانیت پہنچ جائے گی  بقول گیٹس

 
میٹاٹرون کے ساتھ کیا ہے میٹاٹرون مکعب  آرکانجل میں نے کچھ روحانی کام

یومیٹری کا حصہ ہے اور اکثر مراقبے اور شعور کے اعلی درجہ کے روحانی ج
 رابطے میں استعمال ہوتا ہے

 پھول کے زندگی رابطہ کا اس اور ھیں شامل اشکال ممکنہ تمام میں مکعب میٹاٹرون

نشان ہے کا رہنے ھتےڑب اور رابطے مستقلیک ا ہےجو جاتا وڑاسے ج  

ہیں  موجود پر انٹرنیت یه  تو ھیں چاہتے ممعلومات دیمز پر عنوان اس آپ اگر  
 

کرافٹ سپانسر کررھا ھے سٹائل  کو کروشےآلونگ سا  
یہ  ۔ہے رہی ہو محسوس خوشی بےحد مجھے کے کر کام ساتھ کے کرافٹ سٹائل ۔

۔ہےمیری پسندیدہ اون   
بآسانی  آپ تاکہ پیک متعارف کروائے ہیں کے  رنگوں خوبصورت نے کرافٹ کےلیے سٹائل سہولت کی آپ

ہوسکیں شامل ساتھ ہمارے    
م دکھا سکئں گے اور نئ معلومات حاصل کر کا اپنا آپ جہاں ا ہےگیتشکیل دیا  بھی گروپ بک فیس ایک

۔سکئں گے  
تین اپریل بروز  اس کروشےآلونگ میں نو حصے ہوں گے ہر ہفتے ایک نیا حصہ جاری کیا جائے گا جو

ہوجائے گا۔ منگل شروع ہو کر انتیس مئ بروز منگل ختم  

ہر منگل برطانیہ کے وقت کے مطابق صبح دس بجے سٹائل کرافٹ لنک جاری کرے گا۔جس سے آپ نمونہ 

 حاصل کر سکئں گے ۔یہ نمونہ اردو کے عالوہ کئ اور زبانوں میں بھی جاری کیا جائے گا ۔

 

ہے اسکے ساتھ ایک لنک بھی دیا جائے گا جسکے زریعے  واضع کیا گیا تصویروں کی مدد سے نمونہ کو
ی ویب سائٹ پر موجود ہوگاجو میرسکیں گےھ أپ نمونہ بناتے ھوئے دیک  

 
http://www.youtube.com/channel/UCZfC7I OgaZ6aoC6TD-4pXw/videos 

 
 حاصل ترجمہ کیے گے میں زبانوں مختلف آپ سے جس دیا گیا ہے  بھی لنک کا  ٹمیری ویب سائی

                                                                                                         ۔کرسکتے ہیں

♥ Bulgarian – Български 

♥ Czech -Čeština 

♥ Danish – Dansk 

♥ Dutch – Nederlands 

♥ Finnish – Suomi 

http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Finnish.pdf


♥ French – Français 

♥ German – Deutsch 

♥ Hebrew – עברית 

♥ Hungarian – Magyar 

♥ Italian - Italiano 

♥ Korean – 한국어 . 

♥ Norwegian – Norsk 

♥ Spanish – Español 

♥ Swedish -Svenska 

♥ Urdu - اردو 

 
گے کریں کامسب مل کے پر کمبل مسطتیل خوبصورت سا  
طرف سےاپ سب  ۔ میریگا رہے مفت ہمیشہ پر سائٹیہ میری ویب اور گے یںکر حاصل مفت آپ نمونہ یہ

اوراس کا لنک  ھیں کرسکتے لوڈ کیلئے ڈاون  استعمال ذاتی ہ ہے اور ہمیشہ رہے گا آپ اسےکے لیے تحف

کرنے  نقل کی  حصے کسی یا چھاپنے اسے کو آپ ، لیکن  ھیں پردےسکتے میڈیا  اپنے دوستوں اورسوشل 

۔ میرے تمام نمونوں کی طرح اس پر بھی کاپی رائٹ کا قانوں الگو ہے اجازت نہی ہے کی   

جیسے میں أپکا کرتی ہوں  ۔کیجے احترام مہربانی میرا برائے  ♥ 

 

گی  ہو ضرورت کی اشیاء جن  ♥ 

اپکی سہولت کیلےچار پیک موجود ہیں جو أپ خرید سکتے ھیں یا پھر أپ اپنی من پسند  رنگ بھی چن سکتے 

 ھیں .

 
 مدد تصاویرکی چار ان گے ہوں واقف سے بورڈ کلر حضرات میرے فیس بک گروپ میں شامل ہیں وہ جو

ہیں گئے پیک تیار کیئے کے اون سے  

 
 

کی گی ہیں استعمالمیں  اہنمائرویري یه تص  
 

creation تخلیق 

• Stylecraft Classic Cotton  DK  ڈی کالسیک کاٹن  کرافٹ سٹائل  
بعد کے کرنے کام سے اس ہے خوبصورت اور مالئم بےحد جو کے   

گا   رہے میں استعمال سالہاسال سے تیار کیا گیا کمبل اس  ہے ہوتی محسوس بہت راحت  
اوراسکے  ۔ہیں سکتے ال میں استعمال سے طرح کئ سکےرنگوں کوا لوگ والے رکھنے ذہن تخلیقی

   سکتے ہیںزریعے بہت سےشاندار شہکار تخلیق کر 

گرام کے گولوں پر مشتمل ہوگا اور میں اس کے لئے  ضرب پچاسپینتالیس  یہ پیک   4mm/G ہک 

 

http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-French.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-German.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Korean.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/11/Whispers-from-the-Past-Part-9-Persian.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Spanish.pdf


 کے استعمال کا مشورہ دوں گی۔

  ذیل ھیں  اس میں استعمال ھونے والے رنگ مندرجہ 
 

12×الپس  Lapis 
7×وک بلگری  Greek Blue  

4× وريآز  Azure 
5× رڈلیون   Lavender 

3×  ریئاٹیو  Wistera 
6×  فونڈینٹ  Foundant 

4× پنک شیل  Shell Pink 
4×فالور سن  Sun Flower 

4ی آئور  × Ivory  
 

و گا رخ ھ ئسینٹی میٹر لمبا157.5\انچ 62 اور رخکے  چوڑائیسینٹی میٹر  137/ انچ 54ائزکا تیار س کمبل  

 

/ہارمنی پیک Harmony 

دستیاب ہےرنگوں میں خوبصورت یہ سوفیصد ایکریلک اون ہے۔ یہ میری پسندیدہ اون ہے اور بےحد   

 

 آرام اور راحت کو آپ استعمال میں رہنے کے باوجود  تک عرصے لمبے اور ہے رہتی مالئم کر دھل 

 کہ ہیں کراتے محسوس اوریہ ہیں دالتے احساس کا غرضی بے اور فطرت کو آپ رنگ کے اس۔ہے پہنچاتی

ہے آہنگ ہم میں آپس چیز ہر  

 
گولے ہیںہارمنی پیک میں شامل سوال ضرب سو گرام کے   

مشورہ دوں گی کا  G/4mmاور میں ہک 

 
ذیل ھیںمندرجہ  اس میں استعمال ھونے والے رنگ   

  
x3 والنٹ  Walnut  

3x پارچمنٹ Parchment 

3 x مسٹڈ   Mustard 

3x لیمن Lemon 

4 x پستاشیو   Pistachio 

 

رخ  ئی کےمیٹر لمباسینٹی 157.5\انچ 62 اور رخکے  چوڑائیسینٹی میٹر  137/ انچ 54ئزکا تیار سا کمبل

و گا ھ  
 

 
Peace and Tranquility/  ،امن اورسکون پیک

اور اسٹائل کرافٹ  کےیڈ ایلیمنٹس باتک کےیڈ باتک

بہت نرم اور الئف ڈی کے  سے مل کر بنا ہے۔ یہ اون 

اور اسکے رنگ برنگے  ےمالئم محسوس ھوتي ھ

مثل ہیں۔ جنکی آپ کو ہمیشہ تالش رہتی ہےےبگولے   

   

میں نو ضرب سو گرام سٹائل کرافٹ الئف ڈکےکے گولے شامل ہیںاس پیک   
      بارہ ضرب پچاس گرام سٹائل کرافٹ باتک ڈی کے کے گولے اور میں مشورہ دوں گی

 4mm/G ہک کا 



  ذیل ھیں  مندرجہاس میں استعمال ھونے والے رنگ 
 

2xنچ بلو فر  French Blue 
2×دفیس   White 

3×ایکوا  Aqua 
×یأو   Ivy 

5×ٹیل   Teal 
4×کرپٹون   Krypton 

3×کورل   Coral  
 

رخ  ئی کےسینٹی میٹر لمبا157.5\انچ 62 اور رخکے  چوڑائیسینٹی میٹر  137/ انچ 54ئزکا تیار سا کمبل

و گا ھ  
  

   
Love and Light / روشنی اور محبت  

ہوتی ہے۔اس کے یہ سو فیصد ایکریلیک اور سو فیصد مال ئم اون ہے اس سے کام کر کے راحت محسوس 
ہلکے رنگ جن میں ڈینم کا نیال رنگ چھلکتا ہے۔ محسوس کراتے ہیں کہ چاہے جتنا بھی اندھیرا ہو محبت 

 اور روشنی نظر آہی جاتے ہیں ہم ملکر اس روشنی کو اور روشن بنا سکتے ہیں۔
 اس پیک میں شامل ہیں اٹھائیس ضرب سو گرام کے گولے اور میں مشورہ دوں گی ہک 

ال کرنے کا۔استعم  5.5mm/I    
 

ذیل ھیںمندرجہ اس میں استعمال ھونے والے رنگ   
 

7×ڈینم بےبي   Baby Denim 
6×بےبی کریم   Baby Cream 
3×بےبی لیمن   Baby Lemon 

5×پنک  بےبی   Baby Pink 
4×منٹ  بی بے  Baby Mint 

6×بلیو  بےبی  Baby Blue    
 

 تیار سائز کچھ یوں ہوگا ۔
 سینٹی میٹر66/167انچ چھوٹے رخ  

77/195انچ   سینٹی میٹر
 لمبے رخ

 

 اپنے لئے رنگ خود چونیں
 

 ہوسکتي كي ضرورت اون کتني مطابق کے اور قسم کہ وزن گا ہوجائے اندازہ کو آپ سے پىك کے اون ان

ھیں چاہتي  لگانا رنگ کتنے آپ ہے اور   

 کی آپٹر میں اون می ئہو استعمال میں اس ہےاور الگ الگ لئے بنانے کے کو کمبل اس اون نٹ ڈبل مختلف

ہوں بتارھی   لئے کے ہنمائیر  
 

419   کے یڈ پیشلاس کرافٹ سٹائل  Stylecraft Special DK میٹرز 2
 

 Stylecraft Life & Batik mix   زمیٹر2915 مکس کے یڈ باتک ینڈا الئف کرافٹ سٹائل



 
میٹرز  4012 کے یڈ کاٹن یککالسک کرافٹ سٹائل  Stylecraft Classiique Cotton Dk 

 
میٹرز  4485 کے ڈی ایرن بےبی کرافٹ سٹائل   Stylecraft Baby Aron  

جائے یدیخر کب اون   
تمام آن الئن دوکانوں میں چھبیس اورتمام طرح کے پیک انیس فروری سے دوکانوں سے مل سکے گی۔ 

 فروری سے دستیاب ہوگی
گى  کردوں شامل ہاںمیں ی گےپہنچیں  تک لنک جیسےھي مجھ کے ان   

 

 آپكي ھیلن
 


