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۔ نمونہ امریکی انگریزی میں لکھا گیا ہے   
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 مخفف ۔ 

  

 اشاره 
بننانے والوں کے لئے آسانی کا باعث کرئے گے خصوصا نئے لیے ہیں ۔امید ہے کہ یہ آپ کی مدد آپ کی مدد اور رہنمائی کے 

                                                                                    بننے گے ۔                                                    

۔                                                                                                     کو اعداد سے ظاہر کیا گیا ہے  تصاویر  

اور  ۔ یہ عام طور پر مکمل طرف کی دہرائی ہوتی ہے ۔کو بتائی گئی تعداد میں دہرائیں دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات  ** 

ہدایات شامل ہوتی ہیں ۔اس میں کئ طرح کی   

                                                                           بریکٹ کے اندر دی گئی ہدایات کو بتائی گئی تعداد میں دہرائیں [ ] 

ہدایات ہوتی ہیں ۔ عام طور پر نچلے درجے کی  یہ ()  

معلومات کے لئے میرے یو ٹیوب چینل پہ معلومات حاصل ٹانکے استعمال کئے گئے ہیں ۔ ان کی خصوصی اس نمونے میں کئ 
                   کر سکتے ہیں ۔                                                                                                                

YouTube Channel Special Stitches 

 

 خصوصی ٹانکے ۔
 

2 tr cluster    دو ٹانکوں یہ بنا تین بل ٹانکوں کا جھنڈ 
ہک کو بتائے گئے ٹانکے یا جگہ میں سے ہک گزار کہ پھنده کھینچ لیں ہک پہ چار پھندے ہیں بل ڈال کر دو ہک پہ دو بل ڈال کر 

پھندے ہیں بل اسی ٹانکے یا جگہ میں اس عمل کو دو بار اور دہرائیں ہک تین ہک پہ دو پھندے ہیں ۔پھندوں سے اون کھینچ لیں 
 ڈال کر تینوں پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔

                                                                               

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

ال کر دو ۔ بل ڈپہ بل ڈال کر پھنده کھینچ لیں ہک پہ دو بل ڈال کر اسہی ٹانکے یا جگہ میں سے ہک تین زنجیر ٹانکے بنائیں ۔ 
 پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔ تین بار دہرائیں 

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

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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V Stitch    ۔   وی ٹانکا 

 ( ٹانکا)ٹانکا ۔ ایک بڑا ٹانکا ۔ایک ساده  بڑا یا جگہ میں بنایا جاتا ہے ۔ایک ہی ٹانکے    

 

Popcorn stitch  ۔ مکئی ٹانکاپھولی  

پیچھے سے آگے کی طرف بڑے ٹانکے میں ہک کو پھندے سے ہک نکال کر پہلے  ایک ہی ٹانکے میں پانچ بڑے ٹانکے بنائیں ۔
زنجیروں کی گنتی میں شامل ٹانکا بنائیں ۔ یہ زنجیر ٹانکا کسی بھی اگلی کو کھینچ لیں ۔ ایک زنجیر چھوڑے ہوئے پھندے ڈال کر  

ن زنجیر ٹانکوں سے شروع کریں ۔       کے لئے کھڑے بڑے ٹانکے  یا تیشروعاتی  پھولی مکئی ٹانکے    جاتا ۔نہیں کیا 

 ۔                

Fpdtr5 tog  

تین  بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔ ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بل ڈال کر پھنده کھینچ لیں ۔ ہک پہ تین بل ڈالیں ۔
ہیں بل ڈال ٹانکوں کے گرد اگلی طرف سے دہرائیں ۔ ہک پہ  چھ پھندے اس عمل کو آگے چار  دو پھندے ہیں ۔ پہبار دہرائیں ۔ہک 

 کر تمام پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔                                                                                     

 

 

 اکتیسواں چکر ۔ 

کے گرد ٹانکوں  251اگلے  ]۔ تصویر نمبر ایک دیکھئے [۔بنائیں پچھلی طرف سے کھڑا بڑا ٹانکا  کسی بھی ٹانکے کے گرد

گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو مت بنائیں ۔ کھڑے بڑے ٹانکے میں  پچھلی طرف سے ایک ایک بڑا ٹانکا

 کاٹیں ۔    

  بڑے ٹانکے 252ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے ٹانکے شمار کرئیں ۔ 
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چکر ۔ بتیسواں   

( اگلے چھ  ۔] ۔تصویر نمبر ایک دیکھئے[ ) اس ہی ٹانکے میں ایک بڑا ٹانکا بنائیں بڑا ٹانکا شمار ہوگازنجیر ٹانکے بنائیں،۔ (تین 
 بار دہرائیں ۔ 36 ]دو دیکھئے تصویر نمبر [ بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں  دو بڑے ٹانکے بنائیں ۔) ٹانکوں میں ایک ایک 

میں جوڑ کر چکر مکمل کر پہلے بنی تین  زنجیر ٹانکوں کی پہلی زنجیر ی دو بڑے ٹانکے چھوڑتے ہوئے آخری دہرائی میں آخر
             لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔                                                                                      

                                              ٹانکے                                                                بڑے 288ٹانکے شمار کرئیں ۔

 

چکر نمبر پہال بکسوه لگائیں ۔ بکسوہے کچھ اس طرح سے نے سے پہلے نشان اگال چکر شروع کر  اشاره ۔  

۔ پہلے بکسوہے گا ۔ دوسرا نشان بکسوه ٹانکا کے دوسرے  ساده ٹانکے کی سیدھ میں  لگے میں بنے دانہ  26

لگاتے جائیں ۔ کل باره بکسوہے  اس ہی  طرح  بکسوہے  لگاتے  کے میں  لگے گا ۔کے بعد چوبیسویں  ٹان
 جائیں گے ۔
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          تینتسواں چکر ۔                                                                                                                

تصویر نمبر ایک  [بنائیں ۔ پچھلی طرف سے ساده ٹانکا ٹانکے کے گردنشان بکسوہے سے پہلے بنے ساتویں کسی بھی 

گم ٹانکے  ] تصویر نمبر دو دیکھئے[ بنائیں  ٹانکا پچھلی طرف سے ایک ایک سادهٹانکوں کے گرد  287 ۔ اگلے  ]دیکھئے

۔اون کو مت کاٹیں ۔ سے پہلے کھڑے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں   

  ساده ٹانکے 288ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے ٹانکے شمار کرئیں ۔ 

 

چکر ۔ چونتیسواں   

 تصویر[۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں 

جو پچھلی طرف سے بنا ساده ٹانکا  ٹانکے کے گردٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں ( اگلے تین ]۔نمبر ایک دیکھئے 

۔تین بل ٹانکوں کا جھنڈ ۔ ایک زنجیر ٹانکا) چار بار دہرائیں ۔ دو تین بل ٹانکوں  ((دو ہے)ٹانکے کے گرد بنا  نشان بکسوہے والے
باره بار  ]دیکھئےنمبر دو  تصویر[ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔اگلے ستره ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔) جھنڈ)کا 

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

ستره ساده ٹانکے ۔ پانچ ۔ دو بل ٹانکوں کے جھنڈ ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی چار ٹانکے شمار کرئیں ۔فی دہرائی ۔  
                                                                                                                جگہ 
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              پینتسواں چکر ۔                                                                          
نمبر ایک  تصویر۔[ ۔ اگلے ٹانکے میں ساده ٹانکا بنائیںسے پہلے بنے پانچوں ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں کسی بھی جھنڈ 

اگلی طرف سے اگلے ٹانکے کے گرد (۔ ں ۔اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں دو ٹانکے خالی چھوڑ دی اگلے(] ۔دیکھئے 
اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بڑا  اگلی ایک زنجیر جگہ میں دو بڑے ٹانکے بنائیں ۔) چار بار دہرائیں ۔ بنائیں ۔بڑا ٹانکا 

اگلے گیاره ٹانکوں میں ایک ایک ساده اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔  ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں ۔
ئے پہلے کھڑے کل باره بار دہرائیں ۔آخری دہرائی میں آخری دو ساده ٹانکے چھوڑتے ہو ]ےنمبر دو دیکھئ [تصویر )ٹانکا بنائیں ۔

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

ٹانکے ۔ پانچ ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے بڑے ٹانکے ۔   باره بڑےگیاره ساده ٹانکے ۔   ٹانکے شمار کرئیں ۔فی دہرائی ۔  

۔ تتسواں چکر چھ  

                                      ]۔  تصویر نمبر ایک دیکھئے [آخری ساده ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔کسی بھی دہرائی کے 

ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے سات  )) 

 ] تصویر نمبر دو دیکھئے[ ) اگلے دس ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ میں  ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ ) تین بار دہرائیں ۔
ڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں آخری دہرائی میں آخری ساده ٹانکا چھودہرائیں ۔)باره بار 

کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔    اون کو  

کی ۔                                              بڑے ٹانکوںسات سات  تین سیپیاںتیره ساده ٹانکے ۔ ٹانکے شمار کرئیں ۔فی دہرائی ۔     
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پچھلے اور تیسرے اوپری زنجیر کے لئے  مضبوطی کےاور  استحكاممیں کام اشاره ۔ 
سے گزار کہ کام کرئیں ۔                                                                        پھندے   

 

 سینتیسواں چکر

نمبر ایک تصویر۔[اده ٹانکا بنائیں کسی بھی دہرائی کے چھٹے ساده ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں ایک س  

 زنجیر ٹانکا بنائیں ۔اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ (اگلے ساده ٹانکے میں وی ٹانکا بنائیں ۔ دو زنجیر ٹانکے بنائیں (ایک دیکھئے]
 زنجیر ٹانکے بنائیں ۔) تیناگلی سیپی کے چوتھے بڑے ٹانکے کی اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ دو 

خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے تین ٹانکوں میں  اگلے ٹانکےبار دہرائیں ۔ اگلے ٹانکے میں وی ٹانکا بنائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔   

کل باره بار دہرائیں ۔نمبر دو دیکھئے ۔)  تصویر( )۔ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں   

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

ٹانکے شمار کرئیں ۔فی دہرائی ۔ ۔   

ایک زنجیر ٹانکے والی دو جگہ ساده ٹانکے ۔ چار وی ٹانکے ۔  بننے تینتین ساده ٹانکے ۔ اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں 
  الی چھ جگہ ۔                                                                                                                 ودو زنجیر ٹانکے 
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چکر ۔ ڑتیسواں ا  

۔] دیکھئےنمبر ایک  تصویر۔[ ساده ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیںپہلے وی ٹانکے سے پہلے آنے والے کسی بھی دہرائی کے    

اگلے ٹانکے کی اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ ) تین  وی ٹانکے میں سات بڑے ٹانکے بنائیں ۔   )) 

 (تصویر نمبر )۔میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں  تین ساده ٹانکوںبڑے ٹانکے بنائیں ۔ اگلے بار دہرائیں ۔ اگلے وی ٹانکے میں سات 
کل باره بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری ساده ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر  )و دیکھئے ۔د

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

  ٹانکوں کی چار سیپیاں ۔ سات بڑےچھ ساده ٹانکے ۔ سات ٹانکے شمار کرئیں ۔فی دہرائی ۔  

 

 اونتالیسواں چکر ۔ 

کے چوتھے بڑے ٹانکے کی اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ کسی بھی دہرائی کی آخری سیپی 
ٹانکے بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں ایک دو بل ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ساده ٹانکے میں دو ۔ دو بل ٹانکے  ]۔ تصویر نمبر ایک دیکھئے[

کے چوتھے بڑے ٹانکے کی اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں ایک ساده ٹانکا  (اگلی سیپی بنائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔
بنائیں ۔ تین زنجیر ٹانکے بنائیں ۔) تین بار دہرائیں ۔ اگلی  مکئی ٹانکابنائیں ۔ تین زنجیر ٹانکے بنائیں ۔ اگلے ساده ٹانکے میں پھولی 
کل  نمبر دو دیکھئے ۔)  تصویر( ۔)صے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں سیپی کے چوتھے بڑے ٹانکے کی اوپری زنجیر کے پچھلے ح

باره بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں بنا ساده ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده 
ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ساده ٹانکے میں  ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں

 دو۔ دو بل    ۔ 

۔ پانچ ۔ دو  مکئی ٹانکےئیں ۔فی دہرائی ۔ اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں بننے چار ساده ٹانکے ۔ تین پھولی ٹانکے شمار کر
جگہ والی چھجگہ ۔ تین زنجیر ٹانکے  ہک بل ٹانکے ۔دو زنجیر ٹانکے والی  
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 چالیسواں چکر 

۔ دیکھئے]نمبر ایک  تصویر ۔[ه ٹانکا بنائیں گرد اگلی طرف سے کھڑا سادمکئی ٹانکے کے  پھولیکے آخری کسی بھی دہرائی   

ایک بڑا ٹانکا بنائیں ۔بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں جگہ میں تین بڑے ٹانکے بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں تین زنجیر    ) 

بڑا ایک بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلی  ایک زنجیر جگہ میں ٹانکے کی اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں ایک اگلے پانچ ٹانکوں میں 

اگلی طرف اگلے ٹانکے کے گرد تین زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے بنائیں ۔ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں ایک بڑا ٹانکا بنائیں ۔ 
اگلی تین  تین آدھے بڑے ٹانکے بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔یں بنائیں ۔ اگلی  تین زنجیر جگہ مبڑا ٹانکا سے 

تین اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلی تین زنجیر جگہ میں زنجیر جگہ میں تین ساده ٹانکے بنائیں ۔ 
اگلے ٹانکے ی تین زنجیر جگہ میں تین آدھے بڑے ٹانکے بنائیں ۔ اگلساده ٹانکے بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ 

کل باره بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری ٹانکے ۔) تصویر نمبر دو دیکھئے بنائیں ۔ ) ( اگلی طرف سے بڑا ٹانکاکے گرد 

ڑ کر چکر مکمل کر لیں پہلے کھڑے بڑے ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوکے گرد اگلی طرف سے بنا بڑا ٹانکا چھوڑتے ہوئے 
 ۔اون کو مت کاٹیں 

                   ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی دہرائی                                                                                                 

آدھے بڑے ٹانکے ۔ دس بڑے ٹانکے ۔ اوپری زنجیر کے بنا ایک ساده ٹانکا۔ آٹھ چھ ساده ٹانکے ۔ ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے 
  کے گرد اگلی طرف سے بننے دو بڑے ٹانکے ۔                                   بننے پانچ بڑے ٹانکے ۔ ٹانکے پچھلے حصے میں 
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 اکتالیسواں چکر ۔ 

میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین سو تراسی ٹانکوں 
مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو میں جوڑتے ہوئے چکر پہلے آدھے بڑے ٹانکے  ۔] دیکھئےنمبر ایک  تصویر[۔ بنائیں 

 محفوظ کر لیں ۔  

بڑے ٹانکے چوراسی آدھےتین سو فی دہرائی ٹانکے شمار کرئیں ۔   

 ۔ 

 بیالیسواں چکر ۔

پہ بننے آدھا بڑے ٹانکے بڑے ٹانکے پہلے بنی ایک زنجیر جگہ میں بننے کے دو بل ٹانکوں کے گروپ سے  چکر نمبر انتالیس 
کے چکر نمبر چالیس  ]۔ نمبر ایک دیکھئے تصویر[۔ ائیں اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بن میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔

کا  پانچ تین بل ٹانکوں اگلی طرف سےکے پانچ ٹانکوں میں ٹانکے کے گرد نمبر انتالیس  چکرسامنے کی طرف کام کرنا ہے ۔ 

نمبر  تصویر[جھنڈ بنائیں ۔ چکر نمبر چالیس کا اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے اکتیس ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔) 
] کل باره بار دہرائیں ۔آخری دہرائی میں آخری تین ساده ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں جوڑ کر دو دیکھئے

ن کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔                                               چکر مکمل کر لیں او  

اکتیس ساده ٹانکے ۔ پانچ ۔ تین بل ٹانکوں کا ایک جھنڈ ٹانکے شمار کرئیں ۔فی دہرائی ) 
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 ترتالیسواں چکر ۔ 

نکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک ساده پانچویں ٹانکے میں کھڑا ساده ٹابل ٹانکوں کے جھنڈ سے پہلے کسی بھی پانچ تین 

۔ بنائیں  اگلی طرف سے ساده ٹانکا اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے ٹانکے کے گرد ۔] تصویر نمبر ایک دیکھئے ۔[ٹانکا بنائیں 

نمبر  [تصویر ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔)) اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں اگلے انتیس ٹانکوں میں ایک پانچ  تین بل ٹانکوں کا جھنڈ ہوگا (
کل باره بار دہرائیں ۔آخری دہرائی میں آخری چار ساده ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں گم  ۔]دو دیکھئے 

 ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو مت کاٹیں

د اگلی طرف سے بنا ایک ساده ٹانکاساده ٹانکے ۔ ٹانکے کے گر انتیسٹانکے شمار کرئیں ۔فی دہرائی ۔   

 چوالیسواں چکر ۔ 

اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ  ]۔ تصویر نمبر ایک دیکھئے ۔[ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں 
۔ دو بل ٹانکوں کا جھنڈ ۔ تین زنجیر ٹانکے ۔) دو  ۔) ((تینکے گرد اگلی طرف سے بنا ساده ٹانکا ہوگا  ٹانکے(میں دیں اگلے ٹانکے 

سات ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں  (اگلےبار دہرائیں ۔ تین ۔ دو بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔) اگلے تین خالی چھوڑ دیں ۔ 
نمبر دو  تصویر( ۔) بنائیںدو بار دہرائیں ۔ اگلے سات ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا  ۔)بنائیں  ساده ٹانکے میں دو۔اگلے ٹانکے 

کل باره بار دہرائیں ۔آخری دہرائی میں آخری ساده ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر دیکھئے ۔) 
 (مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔

پچیس ساده ٹانکے ۔ تین ۔ تین ۔ دو بل ٹانکوں کا جھنڈ ۔ تین زنجیر ٹانکے والی دو جگہفی دہرائی  رئیں ۔ٹانکے شمار ک  
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  پینتالیسواں چکر  

اگلے دو ٹانکے خالی  ]۔تصویر نمبر ایک دیکھئے ۔ [ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں کسی بھی جھنڈ سے پہلے بنے تیسرے 

۔ اگلے ٹانکے  بڑے ٹانکےزنجیر جگہ میں پانچ  اگلی تینبنائیں ۔  اگلی طرف سے بڑا ٹانکاچھوڑ دیں ۔ اگلے ٹانکے کے گرد 

اگلی بنائیں ۔ اگلی تین زنجیر جگہ میں پانچ بڑے ٹانکے بنائیں ۔ اگلے ٹانکے کے گرد  اگلی طرف سے دو بل ٹانکا کے گرد
بنائیں ۔ اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے دس ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ٹانکے  طرف سے بڑا ٹانکا

۔] نمبر دو دیکھئے تصویرمیں دو ساده ٹانکے بنائیں ۔ اگلے دس ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔) [  

ے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں کل باره بار دہرائیں ۔آخری دہرائی میں آخری ساده ٹانکا چھوڑت
 اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔  

بائیس ساده ٹانکے ۔ دس بڑے ٹانکے ۔ ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بننے دو بڑے ٹانکے ۔  ٹانکے شمار کرئیں ۔فی دہرائی ۔
  بل ٹانکا ایک دوٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنا 

 

 

 

 حصہ دوئم اختتام پذیر ہوا ۔ 
 

کو ہیئر اون  درست کرلیں اور پن لگا کہ ایکریلیکچاہتے ہیں تو اسے کھینچئے مت صرف ہاتھوں سے اگر آپ کام کو بالک کرنا 
کو ہلکا سا نم کر کے خشک ہونے دیں ۔    گرمی دیں ۔ قدرتی ریشوں ڈرائیر کی مدد سے   

 

۔                                                                                             ہمارے کروشے آلونگ میں شامل ہونے کا شکریہ   

 

 

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

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

holics/ 
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ویب آپ میرے ہے اور اس پہ کاپی رائٹ ایکٹ الگو ہوتا ہے ۔ برائے مہربانی اس بات کو یاد رکھئے گا کہ یہ میرا نمونہ  ❤ 

آپ اسکا پی ڈی ایف اپنے استعمال کے لئے چھاپ مات یا لنک  کسی کو بھی دئے سکتے ہیں ۔ سٹور کی معلوسائٹ یا ریولری 
یا بدل نہیں سکتے ۔                                                             سکتے ہیں لیکن برائے مہربانی اس میں کچھ بھی تبدیل   

کا کرتی ہوں ۔                                                                      برائے مہربانی میرا احترام کیجیے جیسے کہ میں آپ  

 

 

 ❤                                            آپکی ہیلن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


