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اول  جگہ حصہمقدس   
تمام جملہ حقوق محفوظ                                              2019کاپی رائٹ ہیلن شزمپٹن   

www.crystalsandcrochet.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالگ پوسٹ لنک شامل کر دیا جائے گامعلومات کے لئے فی چکر استعمال کی تمام معلومات اور رنگوں کا کے بارے میں  اون  

https://crystalsandcrochet.com/crochet/introducing-sacr…e-crochet-a-long 

 

 

هہ امریکی انگریزی میں لکھا گیاتمام نمون  
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مخفف   

  

 

۔ ہوگےلئے آسانی کا باعث سہولت کے لئے دئے گئے ہیں جو امید ہے کہ نئے بننانے والو کے اشارے آپ کی   

 (p) تصاویر کو اعداد سے ظاہر کیا گیا ہے

دہرائیںگئی ہدایات کو بتائی گئی تعداد میں درمیان دی دو ستاروں کے  * *  

جس میں کئ طرح کی ہدایات شامل ہوتی ہیںعام طور پر مکمل طرف کی دہرائ ہوتی ہے یہ   

() کے اندر دی گئی ہدایات کو بتائی گئی تعداد میں دہرائیں ٹبریک   

دہرائی ہوتی ہےیہ عام طور پر نچلے درجے کی   

 

 خصوصی ٹانکے

پہ معلوماتیو ٹیوب چینل معلومات کے لئے میرے کئ خصوصی ٹانکے استعمال کئے گئے ہیں ۔اس نمونے میں   

سکتےحاصل کر   

YouTube Channel Special Stitches   

 

Sc2tog   جھنڈا دو ساده ٹانکوں ک  

تین کھینچ لیں ہک پہ دو پھندے ہیں اگلے ٹانکے میں یہی عمل دہرائیں ہک پہ ٹانکے میں سے گزار کہ ایک پھنده ہک کو   

تینوں پھندوں سے اون کھینچ لیں                                                                               بل ڈال کر پھندے ہیں   

 

 

St, sts ،ٹانکا Sc ساده ٹانکا Bl پچھلے حصے میں زنجیر کے اوپری  

R چکر Hdc آدھا بڑا ٹانکا Fl     حصے میں ےاگل وپری زنجیر کے ا   

Ch  ٹانکا زنجیر Dc   بڑا ٹانکا Bp ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے 

Sl-st گم ٹانکا  Tr دو بل ٹانکا Fp ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے 

  Dtr تین بل ٹانکا   
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sc3tog   ٹانکوں کا جھنڈ تین ساده  

ٹانکوں میں یہ عمل دہرائیں ہک پہ چار پھندے کہ پھنده کھینچ لیں ہک پہ دو پھندے ہیں اگلے دو ہک کو ٹانکے میں سے گزار 
کھینچ لیں ہیں بل ڈال کر چاروں پھندوں سے اون   

 

 Dc3tog تین بڑے ٹانکوں کا جھنڈ    

ہک پہ دو پھنده کھینچ لیں ہک پہ تین پھندے ہیں بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں بل ڈال کر ٹانکے میں سے گزار کہ 
    پھندے ہیں اگلے دو ٹانکوں میں یہ عمل دہرائیں ہک پہ چار پھندے ہیں بل ڈال کر چاروں پھندوں سے اون کھینچ لیں        

Beginning dc3tog    جھنڈشروعاتی تین بڑے ٹانکوں کا  

ہک پہ بل ڈال کر پھنده کھینچ لیں ہک پہ دو بل ڈال کر ہک ٹانکے میں سے گزار کہ پھنده کھینچ لیں ٹانکے بنائیں دو زنجیر 
ٹانکے میں یہی عمل دہرائیں ہک پہ تین پھندے ہیں بل ڈال کر تینوں پھندوں سے اون کھینچ لیں پھندے ہیں اگلے   

3dc cluster    بڑے ٹانکوں کا جھنڈ تین  

دو پھندوں یا جگہ میں سے ہک گزار کہ پھنده کھینچ لیں ہک پہ تین پھندے ہیں بل ڈال کر ڈال کر بتائی گئے ٹانکے ہک پہ بل   
چار پھندے ہیں بل ڈال کر چاروں پھندوں سے اون کھینچ لیں ہک پہ دو پھندے ہیں اگلے دو ٹانکوں میں یہ عمل دہرائیں ہک پہ 

           کھینچ لیں                                                                                                                     سے اون

2tr cluster   بنا تین بل ٹانکوں کا جھنڈ  پہدو ٹانکوں  

دو گئے ٹانکے یا جگہ میں سے ہک گزار کہ پھنده کھینچ لیں ہک پہ چار پھندے ہیں بل ڈال کر ہک پہ دو بل ڈال کر بتائے 
ایک اس عمل کو اس ہی ٹانکے یا جگہ میں دوپھندے ہیں پھندوں سے اون کھینچ لیں اس عمل کو ایک بار اور دہرائیں ہک پہ 

ون کھینچ ہک پہ تین پھندے ہیں بل ڈال کر تینوں پھندوں سے ا اور دہرائیںبار 
 لیں                                                                   

Beginning 2tr cluster دو ٹانکوں یہ بنا تین بل ٹانکوں کا جھنڈ   شروعاتی  

بار  کل تیناس عمل کو دو بل ڈال کر ٹانکے یا جگہ میں سے ہک گزار کہ پھنده کھینچ لیں تین زنجیر ٹانکے بنائیں ہک پہ 
 دہرائیں 

3trc cluster تین ٹانکوں پہ بنایا جاتا ہےبنا تین بل تین ٹانکوں پہ      

پھنده کھینچ لیں ہک پہ چار پھندے ہیں بل بل ڈال کر پھنده کھینچ لیں بتائے گئے ٹانکے یا جگہ میں سے ہک گزار کہ دو ہک پہ 
دو بار دہرائیں ہک پہ دو پھندے ہیں اس ہی ٹانکے یا جگہ میں اس عمل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں اس عمل کو کل   

لیں اون کھینچ کو دو بار اور دہرائیں ہک پہ چار پھندے ہیں بل ڈال کر چاروں پھندوں سے  
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Ruffle Stitch جھالر ٹانکا    

اس ٹانکے کے گرد تین ٹانکوں پہ بنایا جاتا ہے بتائے گئے ٹانکے کی اوپری زنجیر کے اگلے حصہ میں ساده ٹانکا بنائیں اور 
اوپر سے نیچے آتے ہوئے ایک آدھا بڑا ٹانکا اور تین بڑے ٹانکے بنائیں اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے کی اوپری 

یں ساده ٹانکا بنائیں زنجیر کے اگلے حصہ م  

 

Picot  دانہ ٹانکا 

پھندے کو گزاریں ہک پہ تین پھندے ہیں بل ڈال کر سامنے والے اور سائیڈ کے پھندے سے تین زنجیر ٹانکے بنائیں ہک کو 
           کھینچتے ہوئے گم ٹانکا بناکر اکھٹا کر لیں                                                                                     

 

 پہال چکر 

کے سے گم بنائیں پہلے آدھے بڑے ٹاناس میں ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور پھر باره آدھے بڑے ٹانکے جادوئی چھال بناکر   

  لیں ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر

باره آدھے بڑے ٹانکے                                                                                                  :ٹانکے شمار کرئیں  
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 دوسرا چکر 

اگال ٹانکا خالی چھوڑ دو زنجیر ٹانکے بنائیں  (  )نمبر ایک دیکھئےتصویر (  )  ہوگا  رشمابڑا ٹانکا (تین زنجیر ٹانکے بنائیں 
کل پانچ مرتبہ دہرائیں دو زنجیر ٹانکے بنائیں اگال  )  ےتصویر نمبر دو دیکھئ ()  ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیںدیں اگلے 

  کریںٹانکے کو جوڑ کر چکر مکمل زنجیر ٹانکوں کے اوپر پہلے بنائی گئے تین دیں چھوڑ   ٹانکا خالی 

لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر   

چھ جگہ ره بڑے ٹانکے ۔ دو زنجیر ٹانکے والی  با کرئیں:شمار ٹانکے       

 

چکر تیسرا   

 تصویر نمبر ایک (  ا بنائیںٹانکپچھلی طرف سے ساده میں کھڑا بنائے گئے دو بڑے ٹانکوں کے دوسرے ٹانکے کسی بھی 

کی خالی جگہ میں چار بل ٹانکا بنائیں چکر چکر نمبر ایک (دو زنجیر ٹانکوں والی جگہ کے سامنے کی طرف سے  ) دیکھئے
کی خالی جگہ  میں چار بل ٹانکا بنائیں اگلے دو چکر نمبر ایک نمبر دو کی دو زنجیر جگہ میں ایک ساده ٹانکا بنائیں اور پھر 

کل چھ بار دہرائیں  )نمبر دو دیکھئے تصویر ( بنائیں) ک ساده ٹانکاپچھلی طرف سے ایک ای ٹانکوں کے گرد ٹانکے کی

۔آخری دہرائی میں ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنا ساده ٹانکا نہ بنائیں ۔پہلے کھڑے ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر 
 لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔ 

ٹانکےکی پچھلی طرف سے بنے ساده ٹانکے ۔ باره چار بل ساده ٹانکے ۔ باره ٹانکے  کرئیں: چھٹانکے شمار   
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 چوتھا چکر   

ٹانکا خالی چھوڑ دیں (اگال  ) نمبر ایک دیکھئے ۔(تصویرایک کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ٹانکے میں ساده کسی بھی دوسرے کھڑے 
دو ٹانکوں میں ایک ایک ساده اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں اگلے  ) ساده ٹانکا ہوگاٹانکے بنائیں (اگلے ٹانکے میں سات تین بل 

۔ کل چھ بار دہرائیں ۔آخری دہرائی میں ساده ٹانکا نہ بنائیں ۔کھڑے ساده ٹانکے سے جوڑ  )تصویر نمبر دو دیکھئے ٹانکا بنائیں )
  کر چکرمکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں

  ده ٹانکے ۔بیالیس تین بل ٹانکے باره سا :ٹانکے شمار کرئیں 

 

 

 

 

 

 

 

 پانچواں چکر 

  ۔ ) تصویر نمبر ایک دیکھئے( ۔ٹانکا بنائیں  پچھلی طرف سے ساده ٹانکے کے گردکسی بھی دہرائی کے آخری تین بل 

گرد پچھلی بنائیں ۔اگال ٹانکے کے پچھلی طرف سے ساده ٹانکا گرد اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔اگلے ٹانکے کے 
پچھلی بنائیں ۔اگلے ٹانکے کے گرد ( پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں ۔اگلے ٹانکے کےگرد دھا بڑا ٹانکا آایکسے طرف

)  دوسرا ٹانکا پہلے ٹانکے کے نیچے بنائیں ( ) بنائیں ایک بڑا ٹانکا پچھلی طرف سےایک زنجیر ٹانکا اورطرف بڑا ٹانکا 

بنائیں ۔اگلے پچھلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔اگلے ٹانکے کے گرد  پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا گرد نکے کےاگلے ٹا

کل چھ بار دہرائیں ۔آخری دہرائی میں آخری  ۔نمبر دو دیکھئے  تصویر) پچھلی طرف سے ساده ٹانکا بنائیں ٹانکے کے گرد
گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیںساده ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکےمیں   

کرئیں:۔ ٹانکے شمار   

     باره پچھلی طرف سے بنے ساده ٹانکے ۔باره پچھلی طرف سے بنے آدھے بڑے ٹانکے ۔چوبیس پچھلی طرف سے بنے بڑے

     ٹانکے ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی چھ جگہ                                                                                          
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 چھٹا چکر 

  ۔)نمبر ایک دیکھئے  تصویر۔بنائیں (ٹانکے میں دو ساده ٹانکوں کا جھنڈ اور اگلے بنا کر اس ہی ٹانکے ایک زنجیر ٹانکا 
ے تین ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی جگہ میں دوآدھے بڑے ٹانکا ایک زنجیر ٹانکا (اگل

) رہے کہ چھپا ٹانکا ره نہ جائے ۔(دھیاناوردوآدھے بڑے ٹانکے بنائیں) اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں   

اس تمام عمل کو کل چھ بار دہرائیں ۔آخری  )دیکھئےنمبر دو  (تصویر ساده ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں)اگلے دو ٹانکوں میں دو 
دہرائی میں آخری ساده ٹانکا ٹانکوں کے جھنڈ کو چھوڑتے ہوئے پہلے بنے دو ساده ٹانکوں کے جھنڈ سے جوڑ کر چکر مکمل 

 کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔

چھ دو ساده ٹانکوں کے جھنڈ ۔ ساٹھ آدھے بڑے ٹانکے ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی چھ جگہ  ئیں:کرٹانکے شمار     

 

 

 

 

 

 

 

 ساتواں چکر

 )تصویر نمبر ایک دیکھئے(  بنائیں ۔پچھلی طرف سے ساده ٹانکا  گردکسی بھی دہرائی کے آخری آدھے بڑے ٹانکے کے 

دو۔تین بل ٹانکوں کا جھنڈ دو کے دو ساده ٹانکوں میں چکر نمبر چار کام کرنا ہے ۔ چکروں کے سامنے کی طرف پچھلے ۔(

پچھلی طرف سے ایک دیں اگلے پانچ ٹانکوں کے گرد )خالی چھوڑ دو ساده ٹانکوں کا جھنڈ ( چکر نمبر چھاگال ٹانکا    بنائیں
پچھلی طرف سے ایک ۔اگلے پانچ ٹانکوں کے گرد جگہ میں تین ساده ٹانکے بنائیں بنائیں ۔اگلی ایک زنجیر ایک ساده ٹانکا 

اس تمام عمل کو کل چھ بار دہرائیں ۔آخری دہرائی میں آخری پچھلی طرف ) تصویر نمبر دو دیکھئے (  )بنائیںساده ٹانکا  ایک

مکمل کر لیں اون کو کاٹ جوڑ کر چکر  چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے پچھلی طرف سے بنے ساده ٹانکے میںسے بنا ساده ٹانکا 
 کر سرے کو محفوظ کر لیں 

ٹھاره ساده ٹانکے ۔ ساٹھ ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے ساده ٹانکے ۔چھ ۔دو۔تین بل ٹانکوں کے   کرئیں:ٹانکے شمار 
                                                                                                                             جھنڈ
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 آٹھواں چکر 

ساده ٹانکا بنائیں ۔اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک میں بننے تین ساده ٹانکوں کے آخری ٹانکے میں کسی بھی ایک زنجیر ٹانکے   

ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں دو۔تین بل ٹانکوں کا جھنڈ  تین(اگلے  )۔نمبر ایک دیکھئے تصویر(۔ ساده ٹانکا بنائیں 
بار دہرائیں ۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔اگلے  ربنائیں) چاایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔دو۔تین بل ٹانکوں کا جھنڈ (۔ بنائیں 

کو کل چھ بار دہرائیں ۔آخری دہرائی میں ).تمام عمل  دو دیکھئے نمبر تصویر( سات ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں)
آخری تین ساده ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو 

 محفوظ کر لیں 

جگہ جھنڈ ۔ چار ایک زنجیر ٹانکے والیا تین بل ٹانکوں ک پانچ ۔بیالیس ساده ٹانکے ۔ چھ گروپ ۔  کرئیں:ٹانکے شمار    

 

 

 

 

 

۔ نواں چکر    

 تصویر نمبر ایک ( ۔ گرد اگلی طرف سے کھڑا بڑا ٹانکا بنائیںدہرائی کے آخری دو۔ تین بل ٹانکوں کے جھنڈ کے کسی بھی 
ساده ٹانکا بنائیں ۔اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک اگلے ۔()  دیکھئے

۔) کل چار بار دہرائیں ۔ بڑا ٹانکا بنائیں ۔ایک زنجیر جگہ میں دو بڑے ٹانکے بنائیں ۔(اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے   

)تمام عمل کو کل چھ بار دہرائیں ۔آخری  تصویر نمبر دو دیکھئے ( ) اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں ۔
بڑا ے گرد اگلی طرف سے بنا بنا بڑا ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ٹانکے کٹانکے کی اگلی طرف سے دہرائی میں آخری 

کاٹیں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں ۔اون کو مت ٹانکےمیں   

 

ٹانکے ۔ تیس ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بننے بڑے ٹانکے اٹھاره ساده ٹانکے ۔اڑتالیس بڑے  کرئیں:ٹانکے شمار   
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 دسواں چکر                                                                                                       

اگال ۔( ) تصویر نمبر ایک دیکھئے (۔ اس ہی ٹانکے میں ایک بڑا ٹانکا بنائیں ) بڑا ٹانکا شمار ہوگا تین زنجیر ٹانکے بنائیں (
۔(اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں ٹانکے میں ساده ٹانکا بنائیں اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ٹانکا خالی چھوڑ دیں اگلے 

تصویر نمبر دو  ( )میں دو بڑے ٹانکے بنائیںگلے ٹانکے بنائیں ۔) کل چار بار دہرائیں ۔ا۔اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا 
ٹانکے کی اوپری عاتی تین زنجیر وچھوڑتے ہوئے شرکل چھ بار دہرائیں ۔آخری دہرائی میں آخری دو بڑے ٹانکے )  دیکھئے

کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔ زنجیر ٹانکے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون   

 چھ ساده ٹانکے ۔ایک سو آٹھ بڑے ٹانکے:ٹانکے شمار کرئیں
                                                                                                                             ۔  
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چکر گیارواں   

۔اسہی ٹانکے کے بنائیں  کھڑا ساده ٹانکا کی اوپری زنجیر کے اگلے حصہ میںبڑے ٹانکے  سولہویںکسی بھی دہرائی کے 

جھالر ٹانکا (اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ ٹانکے)ایک آدھا بڑا ٹانکا اور اگلی طرف سے تین بڑے طرف سے  (اگلیبنائیں گرد 
پر اگلے اٹھاره ٹانکوں  ہوگا)ٹانکا  (ساده خالی چھوڑ دیں ۔ ٹانکا (اگال )۔تصویر نمبر ایک دو اور تین دیکھئے  ( ۔ ) مکمل ہوا

اوپری زنجیر کے اگلے آخری جھالر ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے  )۔ دیکھئےتصویر نمبر چار  ( جھالر ٹانکا بنائیں ۔)
اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔                                             حصہ میں بننے ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں 

                                                                                                   ٹانکےچھتیس جھالر  کرئیں:  ٹانکے شمار 
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 بارہواں چکر ۔ 

ہی اس کے خالی چھوڑے ٹانکے میں کھڑا بڑا ٹانکا بنائیں ۔دسویں چکر ٹانکے کی پچھلی طرف کسی بھی دہرائی کے جھالر 
پینتیس جھالر ٹانکے کی پچھلی طرف دسویں کے چکر  دسویں  ]تصویر نمبر ایک دیکھئے  [ ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائی

کھڑے بڑے ٹانکے میں گم ٹانکے ۔ ] تصویر نمبر دو دیکھئے [تین بڑے ٹانکے بنائیں ۔چکر کے خالی چھوڑے ٹانکے میں تین 
۔ اون کو مت کاٹیں سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں   

ایک سو آٹھ بڑے ٹانکے ٹانکے شمار کرئیں ۔  

 

 

 

   اشاره
نشان بکسوه لگا لیا جائے۔              بہتر ہوگا کہ ایک زنجیر جگہ میں پیالی نما ہو جائےگا ۔ گلے دو چکروں میں آپ کا کام ا  
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واں چکر۔ ہتیر  

ایک زنجیر (] ۔تصویر نمبر ایک دیکھئے [ ۔ تین بڑے ٹانکوں کا جھنڈ اسہی ٹانکے اور اگلے دو ٹانکوں میں بنائیں شروعاتی 
تین بڑے دو زنجیر ٹانکے بنائیں ۔(اگلے تین ٹانکوں میں اگلے تین ٹانکوں میں تین بڑے ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔ ٹانکا بنائیں ۔

تین بڑے ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔ دو تین بار دہرائیں ۔ اگلے تین ٹانکوں میں  ٹانکے بنائیں ۔ )ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔ تین زنجیر 
کل چھ بار دہرائیں ]   تصویر نمبر دو دیکھئے[ )اگلے تین ٹانکوں میں تین بڑے ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔زنجیر ٹانکے بنائیں ۔

تین بڑے ۔شروعاتی تین ٹانکوں میں بنے ں کا جھنڈ چھوڑتے ہوئے میں تین بڑے ٹانکو۔آخری دہرائی میں آخری تین ٹانکوں 
جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔ ٹانکوں کے جھنڈ سے   

                                                                                                                            ٹانکے شمار کرئیں ۔  

دو زنجیر ٹانکے والی باره جگہ ۔ تین ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی چھ جگہ ۔ چھتیس تین ٹانکوں میں بنے تین بڑے ٹانکوں کا جھنڈ 
اٹھاره جگہ ۔                                                                                                                 زنجیر ٹانکے والی  
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  چودھواں چکر

 اگلیٹانکے کے گرد اگلے ۔( ]تصویر نمبر ایک دیکھئے[کسی بھی ایک زنجیر ٹانکے والی جگہ میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔

 اگلی اگلے ٹانکے کے گردٹانکے والی جگہ میں دو آدھے بڑے ٹانکے بنائیں ۔بنائیں ۔ اگلی دو زنجیر طرف سے ساده ٹانکا 

اگلی  تین بڑے ٹانکے بنائیں ۔اگلے ٹانکے کے گرداگلی تین زنجیر ٹانکے والی جگہ میں بنائیں ۔طرف سے آدھا بڑا ٹانکا 
اگلی طرف اگلے ٹانکے کے گرد بڑے ٹانکے بنائیں ۔ ٹانکوں والی جگہ میں پانچ ئیں ۔ اگلی تین زنجیر بنا بڑا ٹانکاطرف سے 

اگلی طرف سے  بنائیں ۔اگلے ٹانکے کے گرداگلی تین زنجیر ٹانکے والی جگہ میں تین بڑے ٹانکے بنائیں ۔ سے بڑا ٹانکا
اگلی طرف اگلے ٹانکے کے گرد اگلی دو زنجیر ٹانکے والی جگہ میں دو آدھے بڑے ٹانکے بنائیں ۔ بنائیں ۔بڑا ٹانکا  آدھا

) کل چھ بار  تصویر نمبر دو دیکھئے ( اگلی ایک زنجیر ٹانکے والی جگہ میں ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔) سے ساده ٹانکا بنائیں ۔

۔اون کو مت پہلے کھڑے ساده سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں  ہوئےدہرائیں ۔آخری دہرائی میں آخری ساده ٹانکا چھوڑتے 
 کاٹیں ۔

                  ٹانکے شمار کرئیں ۔                                                                                                           

ٹانکے کے گرد اگلی  ۔ باره ه ٹانکے ۔ چوبیس آدھے بڑے ٹانکے سادچھ ساده ٹانکے ۔باره ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے 
بڑے ٹانکے ۔ باره ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے بڑے ٹانکے ۔              بنے آدھے بڑے ٹانکے ۔ سڑسٹھ طرف سے   
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 پندرھواں چکر ۔ 

اگلے تین ٹانکوں میں ایک ( ] نمبر ایک دیکھئے ۔[تصویراور اس ہی ٹانکے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں ایک زنجیر ٹانکا بنائیں 
بڑے ٹانکے ۔دو زنجیر  دو(۔ اگلے ٹانکے میں بنائیں ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں ۔ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے چھ 

بڑا ٹانکا بنائیں ۔اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ک ایک بڑے ٹانکے) اگلے چھ ٹانکوں میں ایٹانکے ۔دو 
آخری دہرائی میں آخری دو کل چھ بار دہرائیں ۔ ]۔نمبر دو دیکھئے  ۔[تصویر )۔اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں

لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔   ر ساده ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل ک
اٹھاره ساده ٹانکے ۔چھتیس آدھے بڑے ٹانکے ۔ چھیانوے بڑے ٹانکے ۔دو زنجیر ٹانکے والی چھ جگہ   کرئیں:ٹانکے شمار   
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۔  سولہواں چکر  

 ( ۔ ]تصویر نمبر ایک دیکھئے [بنائیں ۔ا ساده ٹانکا ڑبنے آخری ٹانکے میں کھکسی بھی دو زنجیر ٹانکے والی جگہ سے پہلے 
ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے آٹھ ٹانکوں میں ایک ایک  دو زنجیر ٹانکے بنائیں ۔اگلی دو زنجیر ٹانکے والی جگہ خالی چھوڑ دیں ۔

ں ۔اگلے ٹانکے میں تین بار دہرائی تین بل ٹانکا اور ایک زنجیر ٹانکا)اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے ٹانکے میں بنائیں ۔(
ٹانکا) تین بار دہرائیں ۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ بنائیں ۔(ایک زنجیر ٹانکا اور تین بل ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں تین بل 
۔ آخری دہرائی میں کل چھ بار دہرائیں  ] تصویر نمبر دو دیکھئے[ ۔)اگلے آٹھ ٹانکوں میں ایک ایک  ساده ٹانکا بنائیں دیں ۔ 

ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر آخری ساده ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے 
 لیں ۔  

ٹانکے چھیانوے ساده ٹانکے ۔ بیالیس تین بل ٹانکے ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی چھتیس جگہ ۔ دو زنجیر ٹانکے شمار کرئیں    
 والی چھ جگہ    
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 سترھواں چکر 

 ( ۔ ]تصویر نمبر ایک دیکھئے [سے پہلے بنے آخری ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں کسی بھی دو زنجیر ٹانکے والی جگہ 
اگلے چھ ٹانکوں  کی دو زنجیر جگہ میں تین ساده ٹانکے بنائیں ۔چکر نمبر پندره کام کرنا ہے ۔ دو زنجیر ٹانکے کی اگلی طرف 
(ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں ایک بڑا ٹانکا بنائیں ۔میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔

 اگال ایک زنجیر  ٹانکا بنائیں  ۔ایک بڑا ٹانکا بنائیں ۔) چھ بار دہرائیں ۔اگلی ایک زنجیر جگہ میں اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔
کل چھ بار دہرائیں آخری  ]  تصویر نمبر دو دیکھئے[ ) ۔ اگلے چھ ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔

دہرائی میں آخری ساده ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو 
 محفوظ کر لیں ۔

جگہ نوے ساده ٹانکے ۔ اڑتالیس بڑے ٹانکے ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی بیالیسٹانکے شمار کرئیں ۔    

 

 

چکر ۔ اٹھارواں   

( (  ]تصویر نمبر ایک دیکھئے ۔[سے پہلے بنے ساده ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں کے پہلے بڑے ٹانکے کسی بھی دہرائی 
چکر نمبر سولہ ۔کے گرد پچھلی طرف سے ساده ٹانکا بنائیں ۔ایک زنجیر جگہ کے سامنے کی طرف کام کرنا ہے اگلے ٹانکے 

کے گرد پچھلی طرف سے ساده ٹانکا بنائیں ۔اگلے ) سات بار دہرائیں ۔ اگلے ٹانکے اگلے ٹانکے میں چار بل ٹانکا بنائیں ۔کے 
       )ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔اگلے چھ اگلے چھ ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔

کل چھ بار دہرائیں آخری دہرائی میں آخری ساده ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں  ] تصویر نمبر دو دیکھئے [
 جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔                                                                  

ے گرد پچھلی طرف سے بنے اڑتالیس ساده ٹانکے ۔ بیالیس چار بل ٹانکے ۔دو بھتر ساده ٹانکے ۔ ٹانکے کٹانکے شمار کرئیں ۔ 
چھ جگہ زنجیر ٹانکے والی  

 ۔
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 انیسواں چکر 

اگلے چار ٹانکوں میں ایک ایک ساده  ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ بعد بنے کے کسی بھی دو زنجیر ٹانکے والی جگہ 
دانہ  چار تین بل ٹانکے ۔(اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں بنائیں ۔((۔ ] ئےتصویر نمبر ایک دیکھ [ٹانکا بنائیں ۔
دو زنجیر ٹانکے والی جگہ کے تین بل ٹانکے) تین بار دہرائیں ۔ اگلے چار ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ٹانکا ۔ چار 
اگلے پانچ ٹانکوں میں ایک ایک تین ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ کے اگلے  چکر نمبر سترهآتے ہوئے اوپر سے 
چھ بار دہرائیں آخری دہرائی میں ۔) تصویر نمبر دو دیکھئے  () چھپا ٹانکا ره نہ جائے پہال دھیان رہے کہ (۔  بنائیں   ساده ٹانکا 

کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو  آخری پانچ ساده ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں جوڑ
 محفوظ کر لیں ۔      

بل ٹانکوں اور دانہ ٹانکوں کے ۔ نوے ساده ٹانکے ۔ اٹھاره گروپ  آٹھ تینآٹھ ٹانکے شمار کرئیں ۔   

 

 

 

 

 

 بیسواں چکر ۔ 

بنائیں پچھلی طرف سے ساده ٹانکا تین بل ٹانکوں کے گروپ کے آخری  تین بل ٹانکے کے گرد کسی بھی دہرائی کے آخری 

دو زنجیر ٹانکے  ۔ اگال  ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔اگلے چار ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں(۔]  تصویر نمبر ایک دیکھئے[ ۔
میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگال  ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ ( اگلے چار ٹانکوں اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ بنائیں  

 اگلی طرف سے ساده ٹانکا ۔ اگلے ٹانکے کے گرد بنائیں پچھلی طرف سے ایک ایک ساده ٹانکا اگلے آٹھ ٹانکوں کے گرد

کل  ]تصویر نمبر دو دیکھئے [ )بنائیں ۔گرد پچھلی طرف سے ایک ایک ساده ٹانکا آٹھ ٹانکوں کے ) دو بار دہرائیں ۔اگلے بنائیں ۔
چھلی پمیں آخری ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنا ساده ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے چھ بار دہرائیں آخری دہرائی 

۔  کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیںٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل   ساده طرف سے بنے   

اڑتالیس ساده ٹانکے ۔ ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے باره ساده ٹانکے ۔ ٹانکے کے گرد پچھلی طرف ٹانکے شمار کرئیں  
سے بنے ایک سوچوالیس  ساده ٹانکے ۔ دو زنجیر ٹانکے والی چھ جگہ 

                                                                    ۔  
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 اکیسواں  چکر 

     ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے دو ٹانکوں میں بعد آنے والے ساده ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں  کےکسی بھی دہرائی 
ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا ۔ اگلے چار دو ٹانکوں میں دو ساده ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں  (اگلے ] ۔نمبر ایک دیکھئے تصویر۔[

) اگلے تین بل ٹانکے ۔ دانہ ٹانکا ۔ چار تین بل ٹانکے (چاردیں ۔ اگلے ٹانکے میں بنائیں ۔ ٹانکے خالی چھوڑ  اگلے تینبنائیں ۔ 
اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے ٹانکے اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔  تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ 

ٹانکوں میں ایک اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے چار  تین بل ٹانکے ۔دانہ ٹانکا ۔چار تین بل ٹانکے) ۔(چارمیں بنائیں 
 ۔اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں  ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے دو ٹانکوں میں دو ساده ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔

اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا  کےاونیس  نمبر چکراور ر سے نیچے آئیںچکر کی دو زنجیر جگہ کے اوپبیسویں 
کل چھ بار  ۔]تصویر نمبر دو دیکھئے [تین ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔)  اگلے جائے)چھپا ٹانکا ره نہ ( بنائیں ۔ 

ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری تین ساده 
 کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں 

ٹانکے ۔ دو ساده ٹانکوں کے دو جھنڈ ۔ سولہ تین بل ٹانکے ۔ دو دانہ ٹانکے   اونیس ساده  ٹانکے شمار کرئیں ۔    
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 بائسواں چکر 

      بنائیں ساده ٹانکا پچھلی طرف سے ٹانکے کے گردروپ کے دوسرے ٹانکے میں کھڑا کسی بھی آٹھ  تین بل ٹانکوں کے گ

کے  چکر نمبر اونیسکچھ اسطرح بنائیں اگلے ٹانکے میں ٹانکا  اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ ( ۔ ]۔تصویر نمبر ایک دیکھئے [
اگلے چھ ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔دو  ساده ٹانکا مکمل کریں ۔گزار کہ  اگلے ٹانکے میں سے دانہ ٹانکا اور 

کے  چکر نمبر اونیس اگلے چھ ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔(اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔زنجیر ٹانکے بنائیں ۔

گرد پچھلی  لے آٹھ ٹانکوں کےاگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ اگ دانہ ٹانکا اور اگلے ٹانکے میں سے گزار کہ ساده ٹانکا بنائیں ۔
کل چھ بار دہرائیں آخری دہرائی میں  ] تصویر نمبر دو دیکھئے [ ) بنائیں ۔) دو بار دہرائیں ایک ایک ساده ٹانکاسے  طرف

چھوڑنے ہوئے پہلے کھڑے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے آخری ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے ساده ٹانکے کو 
 بنے ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں 

کے کے گرد پچھلی طرف سے بنے ساده ٹانکے ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی دو ۔  پندره ساده ٹانکے ۔ سولہ  ٹانٹانکے شمار کرئیں 
 جگہ ۔

 

 

 

 

 

 

 تئیسواں چکر 

( دو  ]تصویر نمبر ایک دیکھئے ۔ [پہلے بنے ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔بھی دو زنجیر ٹانکے والی جگہ سے  کسی
میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں کے اگلے تین ٹانکوں  اکیسچکر نمبر  زنجیر ٹانکے والی جگہ کے اوپر سے کام کرنا ہے ۔  

میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے اگلے باره  ٹانکوں  )  چھپا ٹانکا ره نہ جائے ( 
ٹانکوں اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے باره  چار تین بل ٹانکے ۔ دانہ ٹانکا ۔چار تین بل ٹانکے ) میں بنائیں ۔ ( 

دہرائیں آخری دہرائی میں آخری ساده ٹانکا چھوڑتے  کل چھ بار ) تصویر نمبر دو دیکھئے ( میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں) 
کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔ ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ   

ٹانکے ۔ آٹھ تین بل ٹانکے ۔ ایک دانہ ٹانکا  ٹانکے شمار کرئیں ۔فی دہرائی
                                                                       ۔                                             ۔
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  چوبسواں چکر

 ]۔تصویر نمبر ایک دیکھئے  [بنائیں ۔ پچھلی طرف سے کھڑا ساده ٹانکاکسی بھی دہرائی کے آخری تین بل ٹانکے کے گرد  

گیاره  ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ گزار کہ ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے اور اگلے ٹانکے میں سے چکر نمبر اکیس (
سے گزار کہ ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے کے دانہ ٹانکے میں چکر نمبر اکیس اور اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے 

بار دہرائیں آخری  چھکل  ] یر نمبر دو دیکھئےتصو )[ بنائیں ۔پچھلی طرف سے ایک ایک ساده ٹانکا آٹھ ٹانکوں کے گرد 

کو چھوڑنے ہوئے پہلے کھڑے ٹانکے کے گرد پچھلی دہرائی میں آخری ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے ساده ٹانکے 
 طرف سے بنے ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔ 

چوبیس ساده ٹانکے ۔ ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے آٹھ ساده ٹانکے ۔ دو زنجیر ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی دہرائی ۔   
 ٹانکے والی ایک جگہ

 ۔ 

  اشاره
میں  نشان بکسوه لگائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی جگہ کی شناخت  میں آسانی  کے لئے اس   
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 پچیسواں چکر ۔ 

  ]۔ تصویر نمبر ایک دیکھئے۔ [ساده ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں کسی بھی دہرائی کے دانہ ٹانکے میں سے گزار کہ بنے 

۔ اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں ۔ اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں (
اگلے ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں ۔ 

اگلے  اگلے باره ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ دو زنجیر ٹانکے والی جگہ کے اوپر سے  نکا بنائیں ۔ ایک آدھا بڑا ٹا
 اگلے باره ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ )(  )چھپاٹانکا ره نہ جائے( بنائیں ۔ ٹانکوں کا جھنڈ تین ٹانکوں میں ساده 

ر دہرائیں آخری دہرائی میں آخری ساده ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں ) کل چھ با دو دیکھئےتصویر نمبر 
۔ جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں   

چوبیس ساده ٹانکے ۔ تین ساده ٹانکوں کا  ایک  جھنڈ ۔ چھ بڑے ٹانکے ۔ ایک زنجیر ٹانکے ٹانکے شمار کرئیں ۔فی دہرائی ۔  
 والی ایک جگہ

 ۔ 

 

 

 

 

 

  ۔چھبیسواں  چکر 

تصویر نمبر ایک  [ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ی ایک زنجیر ٹانکے والی جگہ سے پہلے بنے کسی بھی دہرائی ک
ساده ٹانکا (چکر نمبر تئیس کے دانہ ٹانکا اور ایک میں تین  ساده ٹانکے بنائیں ۔ اگلے ستره ٹانکوں میں ایک ایک ۔ ]دیکھئے
تصویر نمبر دو  [اگلے ستره ٹانکوں کے گرد اگلی طرف سے ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ ))  ٹانکا ره نہ جائے چھپابنائیں ۔(
کل چھ بار دہرائیں آخری دہرائی میں آخری ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے ساده ٹانکے کو چھوڑنے ہوئے  ] دیکھئے

 پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔                                          
س ساده ٹانکے ۔ ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنا ایک ساده  ٹانکا ۔ سینتی : ٹانکے شمار کرئیں ۔فی دہرائی  
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 ستائیسواں چکر۔ 

اگلے چار  تین ساده ٹانکوں کے پہلے ساده ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔کسی بھی دہرائی کے ایک زنجیر ٹانکے میں بننے 
اگلے چار ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔  ( ۔]  دیکھئےتصویر نمبر ایک  [ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔

( ایک  ٹانکا خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں تین بڑے ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔) تین بار دہرائیں ۔بنائیں ۔ اگال  ایک زنجیر ٹانکا(
بار دہرائیں ۔ (ایک )پانچ  بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔اگلے ٹانکے میں تین ۔ تین ۔اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ زنجیر ٹانکا بنائیں 

)تین بار دہرائیں ۔ ایک زنجیر اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے ٹانکے میں تین بڑے ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔ زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ 
اگلے سات ٹانکوں میں ایک ایک  چھوڑ دیں ۔ اگلے  چار ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگال ٹانکا خالیٹانکا بنائیں ۔

گم کل چھ بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری پانچ ساده ٹانکے چھوڑتے ہوئے  ]تصویر نمبر دو دیکھئے[ )ساده ٹانکا بنائیں ۔ 
مت کاٹیں ۔ کمل کر لیں اون کو ٹانکے سے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر م  

  ٹانکے شمار کرئیں ۔فی دہرائی ۔

ایک زنجیر ۔ تین بل ٹانکوں والے پانچ جھنڈ ۔ چھ جھنڈ ۔ تین بڑے ٹانکے ۔ تین بڑے ٹانکوں والے  آٹھ آدھےسات ساده ٹانکے ۔ 
                  ٹانکے والی باره جگہ ۔                                                                                                        

 

 اشاره 
    آپ کا کام  پیالی نما ہو جائےگا ۔    
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 اٹھئیسواں چکر ۔ 

          چار ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیںنکے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹا
ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں (ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔اگال ٹانکا خالی اگلے تین  (۔ ] نمبر ایک دیکھئے تصویر [۔

)چار بار دہرائیں ۔ ( ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگال ٹانکا اگلی  ایک زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔ چھوڑ دیں ۔
ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ )چار بار  دہرائیں ۔ (میں تین ۔تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔ ی ایک زنجیر جگہ اگل خالی چھوڑ دیں ۔

ایک زنجیر ٹانکا  جگہ میں تین بڑے ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔)چار بار دہرائیں ۔یں ۔ اگلی ایک زنجیر اگال ٹانکا خالی چھوڑ د
سات ٹانکوں میں ایک ایک اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے  چھپا ٹانکا  خالی چھوڑ دیں ۔ بنائیں ۔ اگال

آخری دہرائی میں آخری پانچ ساده ٹانکا چھوڑتے ہوئے کل چھ بار دہرائیں ۔ ]۔ ھئےتصویر نمبر دو دیک [ )ساده ٹانکا بنائیں ۔
ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں ۔اون کو مت کاٹیں ۔ پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں گم   

تین ۔تین بل ٹانکوں سات ساده ٹانکے ۔ چھ آدھے بڑے ٹانکے ۔ تین بڑے ٹانکوں کے آٹھ جھنڈ ۔ ٹانکے شمار کرئیں ۔فی دہرائی ۔ 
جگہ ٹانکے والی تیره کے چار جھنڈ ۔ ایک زنجیر  

 

 

 

 

 

 

۔  اونتیسواں چکر  

  [ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے پانچ ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں
(اگلی ایک زنجیر جگہ میں آدھا بڑا ٹانکا اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔  (۔]نمبر ایک دیکھئےر تصوی

اگلی ایک زنجیر جگہ میں ایک آدھا بڑا  اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔) باره بار دہرائیں ۔بنائیں ۔
۔)  آنے والے ٹانکے ره نہ جائےایک زنجیر ٹانکے کے بعد  اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔(ٹانکا بنائیں ۔ 

دہرائی میں آخری  کل چھ بار دہرائیں ۔ آخری ۔)  تصویر نمبر دو دیکھئے اگلے  نو ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔) (
ساده ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو مت کاٹیں ۔ چھ   

ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی دہرائی    

  ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے باره  آدھے بڑے ٹانکے ۔آدھے بڑے ٹانکے ۔ نو ساده ٹانکے ۔ ستره 
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                   اشاره                                                                                          
بڑے ٹانکوں کے دوسرے ٹانکے میں نشان بکسوه لگائیں ۔ یہ گئے ہر تین ۔ تین بڑہائے 

  آپ کو ٹانکے گننے میں مدد دے گا ۔   
 

۔ چکرتیسواں   

ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں ۔ اگلے نو اگلے (۔ تصویر نمبر ایک دیکھئے  ۔)شمار ہوگا بڑا ٹانکا ے بنائیں ۔(تین زنجیر ٹانک
 بڑا ٹانکا بنائیںاگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں ۔ اگلے آٹھ ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں ۔ ٹانکوں میں ایک ایک 

پہلے بنے تین زنجیر ٹانکوں کے چھوڑتے بار دہرائیں ۔آخری دہرائی میں آخری بڑا ٹانکا  کل باره۔) نمبر دو دیکھئے  تصویر (۔)
محفوظ کر لیں ۔                                            اوپر ٹانکے کو جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو   

دو سو باون بڑے ٹانکے ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی دہرائی ۔  

  

 

 

 

 حصہ اول ختم ہوا                                              
 

حصہ دوئم میں یہ درست ہوجائے گا  آپ کا کام ہلکا سا  پیالی  نما ہو جائےگا ۔ 
                                                            ۔

 

ہیئر ڈرائیر کی مدد درست کرلیں ۔ پن لگا کہ اسے کھینچئے مت ۔صرف ہاتھوں سے اگر آپ کام کوبالک کرنا چاہتے ہیں تو 
 سے 

دئیں۔                  قدرتی ریشوں کو ہلکا سا نم کر کے خشک ہونے بالک کر لیں ۔ ہلکی سے گرمائش سے کو  أونایکریلیک   
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۔آلونگ میں  شامل ہونے کا شکریہ ہمارے کروشے   

 

میں  شامل ہوسکتے ہیں ۔  پیج گروپ ہیلنز ہکوہولک مدد اور رہنمائی کے لیے ہمارا فیس بک    

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

 

 

یب و آپ میرا لنک یا ڈیزان ہے ۔ اور اس پہ کاپی رائٹ ایکٹ الگوہے ۔اس بات کو یاد رکھئیے گا کہ یہ میرا برائے مہربانی ❤

ہیں کے لئے چھاپ سکتے کو بھی دئے سکتے ہیں ۔ آپ اسکا پی ڈی ایف اپنے استعمال  معلومات کسیکی سائٹ یا ریولری سٹور 
برائے مہربانی میرا احترام نہیں سکتے نہ ہی شئیر کر سکتے ہیں ۔ یا بدل    تبدیلبھی  میں کچھمہربانی اس  لیکن برائے  

میں آپ کا کرتی ہوں  کیجیسے   

 

 

 ❤                                          آپکی ہیلن  

 

 


