
Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2019 ♥ All Rights Reserved. 

 
 

  ۔ کروشے آلونگ  جگہ تعارفمقدس 
             

۔ تمام جملہ حقوق محفوظ    2019کاپی رائٹ ۔ ہیلن شرمپٹن   

www.crystalsandcrochet.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۔                                           شروع کیا جارہا ہے ہکوہولک فیس بک گروپ میں ہیلنز یہ نیا خوبصورت کروشے آلونگ   

https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 

گا ۔     ویب سائٹ پر بھی موجود رہے اس کا ہر حصہ میرے   

اجازت سے کیا گیا کسی بھی طرح کا ترجمہ ہیلن کی و ہوتا ہے ۔ اور اس پہ کاپی رائٹ ایکٹ الگ ہے ۔ لئےپیج کے صرف ہیلن کے فیس بک یہ نمونہ 
نہیں ہے ۔ کرنے کی اجازت  شئیرکروشے آلونگ کو کسی کی ساتھ  /ہے ۔ اس نمونے   

اس کی  ۔اجازت لیں استعمال سے پہلے ہیلن سے یا ذاتی طور پر  ان الئن کسی دوسرے گروپ میںاس بات کا خصوصی طود پہ خیال رہے کہ  
ختم نہ ہو جائے ۔ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کروشے آلونگ  اجازت  

گروپ کی معلومات کسی کو بھی بتا سکتے ہیں ۔  فیس بک  لنک یاآپ میرا   

www.crystalsandcrochet.com 
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 “                                                            جو سب جگہوں سے ممتاز ہوتی ہے ۔ ہے ۔جگہ  گئیوضاحت کی  مقدس جگہ

روحانیت بردار ظاہر ہوتے ہیں مذہبی اور معنوں میں  صحیحاور یہ  ہوتی ہے مركوزاور حرکات پہ توجہ چیزوں،  اشکال،مقدس جگہ میں 
            ،                                                                                                                            ۔،

ے محبت اور توجہ دینآپ کو ہمیں اپنے پنپنے اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے خوبصورت روح ہے جس کو ایک منفرد اور  ایک،ہم میں سے ہر 
دونوں جگہ اور زندگی میں مقدس جگہ ۔ ہمیں جسمانی اور ذہنی روشنی پھیالئیں ایک پرسکون جگہ جہاں ہم اپنے ہنر سے وقت نکالنا چاہئے کے لئے 

 کی ضرورت ہے ۔ 

                                                                           

آپ کی زندگی اور یہ جگہ قیمتی ہے  کا،کونہ آپ کے باغ  یا الگ تھلگ کونہ،سا  چھوٹالیونگ روم کا ه ہو یا کمرچاہے آپ کا کرافٹ آپکی مقدس جگہ 
۔    چاہئےدوسرے اشخاص کو اس جگہ کا احترام اور عزت افزائی کرنی میں موجود   

کرلیں تمام تروتازه اپنے آپ کو  آپ دے سکیں ۔ جہاںاور آپ اپنے ہنر پہ توجہ جگہ جو آپ کو سکون دے  میں، ایککی تیز رفتار زندگی روز مره  
الگ ہو کر ۔                                                                                       سے  مطالباتلوگوں کی   

میں اس غور کرسکیں کہ جو محبت اور جگہ جہاں سکون سے ریں، ذہنی سکون حاصل کآپ اس کروشے آلونگ کے دوران میں امید کرتی ہوں کہ 
میں سما جائے ۔                                                               نمونے میں شامل کی ہے وه آپ کے دل   

پکی ہیلنآ   
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 ضروری معلومات                                   
 ♥    یہ کروشے آلونگ نو ہفتے چلے گا ۔چھبیس جوالئی کو شروع ہو کر بیس ستمبر کو ختم ہوگا ۔                                   

 

 ♥   ہر حصہ ہر جمعہ شام سات بجے برطانیہ کے وقت   (BST) مطابق شائع کیا جائے گا                                                   

 

  ♥ ہر ہفتے نمونے کا پی ڈی ایف میرے ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں ۔ فیس بک گروپ ہیلنز ہکوہولک پہ لنکز شائع کئے جائیں گئے ۔ اور ایک 

معلومات ہوگی لئےخصوصی فائل بھی شائع کئ جائے گی جس میں آپ کی ضرورت کے   

 

 ♥  آپ اپنی پسند کے مطابق امریکی انگریزی یا برطانوی انگریزی میں تصویری اور لکھا نمونہ یا صرف لکھا نمونہ حاصل کر سکتے ہیں، 

 مکمل ویڈیو ٹیٹوریل بھی دیکھ سکتے ہیں ۔   

 

 ♥ ہمارے گروپ میں کچھ با کمال ممبرز ہیں جنہوں نے بےحد محنت سے اس نمونے کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا ہے ۔    

 Afrikaans  جین ورسٹر ۔ ہیسٹر ڈیو پلیسسز ۔ اویڈری میولر           افریکان      

 Arabic             عربی              مریم زاخرے ۔ بانان فلیمبان

 Czech             شیک ۔           مارٹینا ڈیبارا ۔ آنا شیکمی یٹس

۔شین            آنجا ہوبرگ ۔ ہانا الزبتھ ہینسن  Danish             ڈ 

 Dutch              ڈچ ۔              سیمون یپکیمیولی ۔ جوزفین شورمان

 Finnish        پایوی اٹیوماکی ۔ ہانا ۔ لینا          فینیش ۔          

 French          ماریا ٹرمبلے ۔ یوون شولز ماریا ایوا الموٹے پونسیٹ     فرانسیسی ۔           

 German              ایسڑیڈ سیاڈیل ۔اورسیال پرینڈسٹیٹر ۔ ڈانیا اولسن         جرمن ۔          

 Hebrew    سلطان نیوڈلمسیریٹ گرنگبرگ ۔ آرس فیٹ ۔ شیرن نیوو ٹالی شاچوری ۔ ٹیمی            ہیبرو          

 Indonesian          انڈھا اوتاما ساری ۔ جینی جینی        انڈونیشین     

 Italian    اولگا سیلس ۔ ایلینا مینڈیلی ۔ سلوانا ایبانیز ٹاباچی        اطالوی ۔            

  Russian      انستاسیا موروز ۔ ڈاریا ناسیبولینا         روسی ۔         

روسانا ماگی چورین ۔ جیما بالسکو        سپانوی ہ          Spanish  

  Swedish   اولریکا الرسن ۔ آعزا کارلسن ۔ اگنیتھا میگنوسن       سویڈیش ۔        

روبیہ خواجہ ۔ زوجہ عمار            اردو                 Urdu  

 

ملے گا  موقعجسکی وجہ سے دنیا بھر سے بےشمار لوگ اس کروشے آلونگ میں شامل ہونے کا آپکے وقت اور محنت کا بے حد شکریہ 
     ۔                                                                                                                            
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کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟   وآپ ک  
 

               اون کی ضرورت ۔                                                                                                               
                                   اس نمونے کے لئے دو طرح کے اون کے پیکٹ استعمال ہوئے ہیں ۔                                

 

                                                                                                               Sacred Love  مقدس محبت 
خوبصورت ہلکے بےحد 

گالبی اور ہرے رنگ میں بنایا گیا ہے ۔ یہ رنگ دل کی گہرائی سے نکلی توانائی 
۔  اور بے غرض محبت کی عالمت ہیں   

 

سٹائل کرافٹ ڈی کے ستره گولے استعمال ہوں گے ۔ جو پچہتر فیصد ایکریلیک 
 اور پچیس فیصد اون سے بنے ہیں 

 

    6×        کریم 

  2×         مینٹ

   3×         فوشیا 

    3×           لیلی

     3×           روز

 

      سے خرید سکتے ہیں ۔ وول ویر ہاوئس یا ڈیرامور  آن الئن مقدس محبت کے پیکٹ آپ

تیار کرسکوں گی اس طرح میں آپ کے لئے مزید مفت نمونے مجھے بطور ڈیزائنر میری مدد کریں گے دئے گئے لنکز سے اون خریدنے سے آپ 
 ۔                         

 

 

 

       

 

 

  



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2019 ♥ All Rights Reserved. 

 
 

         Sacred Balance  مقدس توازن ۔ 

ہر چیز یکجان  ہے تاکہہرچیز کو قبول کرنا ہوتا  ےکے لئکرنے  توازن حاصل 
جائے ہو   

ے ۔ ایک خوبصورت نے قوسہ قزه کے رنگ چنے ہیں لیکن مختلف طرز ک میں
روشن اور مدھم رنگوں کا جو کہ اونچی توانائی کے  گہرے، ہلکے، امتزاج

ہیں ۔ امتزاجرنگوں کا   

 

   سے بنے ہیں بیس گولے ۔ سو فیصد ایکریلیک اون ×سٹائل کرافٹ ڈی کے 

   مشروم             3×     

    ایمپایر          2×        

   وائیلیٹ           2×    

  گرےفائیٹ       3×

   لینکن                    2×   

   بٹر میلک          2×        

     2×پومگرینیٹ    

   2×سوفٹ پیچ    

                        ×2    بلش          

 

وول ویر ہاوس یا ڈیرامور سے خرید سکتے ہیں ۔  آپ سیکریڈ بیلنس کے پیکٹ   

کرسکوں گی ۔ دئے گئے لنکز سے اون خریدنے سے آپ مجھے بطور ڈیزائنر میری مدد کریں گے اس طرح میں آپ کے لئے مزید مفت نمونے تیار   

) انحصار کرے گنا وزن / آٹھ پالئی تینگز ڈبل نٹ اون ( 4800میٹر/  4400 تقریباتو نا چاہتے ہیںاگر آپ رنگ خود پسند کر    

ے رنگ آپ استعمال کرتے ہیں نہک اور کتایم جی گا کہ چار ایم   

5250  میٹر  ) انحصار کرے )پالئی دسگنا وزن / (چار اونایرن  ۔ گز  / 4800 

ے رنگ آپ استعمال کرتے ہیںناور کت ایچ ہک ایم پانچ ایمگا کہ   

 

         سائز:مکمل 
سینٹی میٹر کا چوکور ہوگا ۔ ساٹھ انچ یا ایک سو باون تقریبا ڈبل نٹ اون اور چار اہم ایم ہک سے   

کا چوکور ہوگا ۔  یا ایک سو تراسی سینٹی میٹر بہتر انچ  تقریباپانچ ایم ایم ہک سےآرن اون اور  وورسٹٹڈ /  

 

                                                                   بکسووں کی ضرورت ہوگی ۔              کم از کم چوبیس نشان آپ کو 

 

آپ میرے ویب سائٹ سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں ۔    جیسے جیسے کروشے آلونگ قریب آئے گا   



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2019 ♥ All Rights Reserved. 

 
 

  

 

شروعات سے پہلے سیکھ لی جائیں ۔ کچھ مفید چیزیں جو   
 

کے لئے نئے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے کچھ ہنر سیکھ لیا جائے ۔  اگر آپ میرے نمونہ یا ڈیزائن   

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Dfv8o6j3KKo&t=2s   Magic ring   جادوئی چھال ۔               

https://www.youtube.com/watch?v=voVI8DUeKqw&t=4s          Invisible joinگم ٹانکا ۔ 

 https://www.youtube.com/watch?v=wy0Me0NPUOg&t=2s   Standing stitches  کھڑے ٹانکے  

ے ۔   ی مدد کریں گوالوں ک بنانےجو نئے طرح کے بنیادی ٹانکوں کے ٹیٹوریل موجود ہیں  کئاور یو ٹیوب چینل پہ میری ویب سائٹ   

https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw?   

 

 

 آپکی ہیلن 
 

 

 


