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سوئم جگہ حصہقدس م  

 کاپی رائٹ ۔ ہیلن شرمپٹن ۔ دو ہزار انیس ۔ تمام جملہ حقوق محفوظ  

www.crystalsandcrochet.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 نمونہ امریکی انگریزی میں لکھا گیا ہے ۔ 
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  مخفف

    ہوگے ۔اشارے آپ کی سہولت کے لئے دئے گئے ہیں جو امید ہے کہ نئے بننانے والوں کے لئے آسانی کا باعث تمام 

۔ کو اعداد سے ظاہر کیا گیا ہے  تصاویر  

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

 جس میں کئ طرح کی ہدایات شامل ہوتی ہیں ۔  

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

۔       ئی ہوتی ہے یہ عام طور پر نچلے درجے کی دہرا   () 

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

     YouTube Channel Special Stitches 

  

  خصوصی ٹانکے 

  

Folding Sc  دار ساده ٹانکا   تہ  

پھندے سے گزارتے اس کے نیچے والے چکر کے پچھلے میں سے گزارتے ہوئے عیں دو بل ٹانکے کے پچھلے پھندے ہک کو 
دو پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔ دو پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔ بل ڈال کر ہوئے بل ڈال کر   

 

Bead Stitch   ٹانکا ۔ موتی 

سے اون  توں پھندوںسابل ڈال کر  بار دہرائیں ۔ ہک پہ سات پھندے ہیں ۔بل ڈال کر پھنده کھینچ لیں ۔ تین یا جگہ کی گرد ٹانکے 
گئے طریقہ  ٹانکا بتائےشروعاتی موتی ٹانکا بنانے کے لئے تین زنجیر ٹانکے بنائیں یا کھڑا بڑا ٹانکا بنائیں اور باقی   کھینچ لیں ۔

    سے مکمل کر لیں

 ۔

   

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  ٹانکادو بل  Fp ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے 

  Dtr تین بل ٹانکا   
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Sc2tog ساده ٹانکوں کا جھنڈ ۔ دو  

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

 

 

 چھیالیسواں چکر ۔ 

ں ایک کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکوں میٹانکوں کے گروپ سے پہلے بنے پانچوں ساده ٹانکے میں کسی بھی نوک والے 
اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے چھ ٹانکوں کی اوپری زنجیر کے اگلے ) ]۔نمبر ایک دیکھئے  تصویر[۔ ایک ساده ٹانکا بنائیں 

بل ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ٹانکے کی اوپری زنجیر کے اگلے حصے میں پانچ دو بل ٹانکے بنائیں ۔ اگلے چھ  ایک دوحصے میں ایک 
کے اگلے حصہ میں ایک ایک دو بل ٹانکا بنائیں ۔ اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ (اگلے چھ ٹانکوں میں  ٹانکوں کی اوپری زنجیر

کل باره  ]دیکھئےنمبر دو  تصویر[ )۔دو بار دہرائیں ۔ اگلے چھ ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں  ۔)ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں 
بار دہرائیں. آخری دہرائی میں آخری چار ساده ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر 

 مکمل کر لیں اون کو مت کاٹیں 

۔   بننے ستره دو بل ٹانکےساده ٹانکے ۔ ٹانکے کی اوپری زنجیر کے اگلے حصے میں ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی دہرائی ۔  بائیس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والے ٹانکے کےنیچے اس کے عین  پچھلے پھندے اورتہ دار ساده ٹانکا دو بل ٹانکے کے آشاره ۔   

واال ٹانکا چکر نمبر پینتالیس کا ہے میں سے گزار کہ بنائیں ۔ نیچے پچھلے پھندے 
  ۔                          

 
  



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

 

 سینتالیسواں چکر ۔    

 تصویر[ ۔ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں 
اگلے ٹانکے میں پانچ تہ دار ساده ٹانکا چکر نمبر پینتالیس) ساده ٹانکا بنائیں ۔ (اگلے چھ ٹانکوں میں تہ دار  ]دیکھئےنمبر ایک 

اگلے چھ ٹانکوں میں تہ دار ساده ٹانکا بنائیں ۔ تیسرے تہ دار ساده ٹانکے میں نشان بکسوه لگائیں ۔) ( )ینتالیسپ (چکر نمبربنائیں ۔ 
کل باره بار دہرائیں ۔ آخری نمبر دو دیکھئے ۔)  تصویر( ۔)ه ٹانکا بنائیں اگلے بائیس ٹانکوں میں ایک ایک ساد )نمبر پینتالیس (چکر

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

   ٹانکے ۔تہ دار ساده ٹانکے شمار کرئیں ۔فی دہرائی ۔ بائیس ساده ٹانکے ۔ ستره 

 

چکر ۔ اڑتالیسواں   

ساده ٹانکا بعد آنے والے چوتھے ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں کسی بھی نوک والے ٹانکوں کے گروپ کے 
اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ (اگلے ٹانکے میں موتی ٹانکا بنائیں ۔ اگال ٹانکا خالی ( ]۔۔ تصویر نمبر ایک دیکھئے [بنائیں 

اگال ٹانکا (). والے ٹانکے میں بنائیں ۔ (موتی ٹانکا ۔ دو زنجیر ٹانکے ۔ موتی ٹانکا ۔ ےبکسوہچھوڑ دیں ۔) چار بار دہرائیں ۔ نشان 
چار بار دہرائیں ۔ اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے اٹھاره ٹانکوں میں  ۔)موتی ٹانکا بنائیں  میں خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے
کل باره بار دہرائیں آخری دہرائی میں آخری دو ساده ٹانکے چھوڑتے  نمبر دو دیکھئے ۔) تصویر( ۔)ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں 

ے کو محفوظ کر لیںجوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سر ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں  

دو زنجیر ٹانکے والی ایک جگہ ۔  اٹھاره ساده ٹانکے ۔ دس موتی ٹانکے ۔ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی دہرائی ۔   
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جس میں کام کیا جائے گا ٹانکے کی اوپری طرف دو پھندوں کا سیٹ ہوگا اشاره ۔ ہر موتی   

 

 اوننچاسواں چکر ۔ 

ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے دو ٹانکوں میں ایک  پانچوے ساده بنےکسی بھی نوک والے ٹانکوں کے گروپ سے پہلے 
(اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں ۔  ]۔ تصویر نمبر ایک دیکھئے[ایک ساده ٹانکا بنائیں 

بڑے ٹانکے ۔ دو زنجیر ٹانکے ۔ دو بڑے  ۔(دودو زنجیر جگہ میں بنائیں  نوک والیڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے نو ٹانکوں میں ایک ایک ب
ٹانکے ۔) اگلے نو ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں ۔ اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں 

کل باره بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری  دیکھئے]نمبر دو  تصویر[  ۔)ائیں ۔ اگلے چوده ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بن
 تین ساده چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں ۔ اون کو مت کاٹیں

دو زنجیر ٹانکے والی ایک جگہ ۔                      چوده ساده ٹانکے ۔ چھبیس بڑے ٹانکے ۔ ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی دہرائی ۔   
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ٹانکا چکر آخری ساده ٹانکے میں بنے گا اور آخری بڑا چکر نمبر اوننچاس کے ۔ پہال بڑا ٹانکا اشاره 
پہلے ساده ٹانکے میں بنے گا ۔ نمبر اوننچاس کے   

 

 

 پچاسواں چکر ۔ 

اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ ( ]۔۔ تصویر نمبر ایک دیکھئے [ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں 
 (اگلے ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا ۔ اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔) سات بار دہرائیں دو زنجیر ٹانکے والی نوک

ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے ٹانکے میں بڑا ( ۔)ٹانکا ۔ دو زنجیر ٹانکے ۔ بڑا ٹانکا  (بڑامیں بنائیں ۔ 
نمبر دو  تصویر[)ٹانکا بنائیں ۔) سات بار دہرائیں ۔ اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے دس ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ 

باره بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری ساده ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل ]  ئے ۔دیکھ
 کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔   

ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی دہرائی ۔ دس ساده ٹانکے ۔ سولہ بڑے ٹانکے ۔ایک زنجیر ٹانکے والی چوده جگہ ۔ دو زنجیر ٹانکے والی 
                      ایک نوک جگہ ۔                                                                                                                
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۔ اکیاونواں چکر   

(اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی ( ]۔نمبر ایک دیکھئے  تصویر ۔[بنائیں کسی بھی دہرائی کے آخری ساده ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا 
کے خالی ٹانکے میں تین  وننچاسا چکر نمبرطرف سے ساده ٹانکا بنائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکے کے اگلی طرف سے چھوڑے ہوئے 

دو زنجیر ٹانکے والی جگہ کے  سات بار دہرائیں ۔ اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے ساده ٹانکا بنائیں ۔ ۔)بل ٹانکا بنائیں 
کی دو زنجیر وال نوک میں تین  چکر پچاسکی دو زنجیر جگہ میں تین بل ٹانکا بنائیں ۔ نمبر اوننچاس  چکرسے سامنے کی طرف 

دو زنجیر ٹانکے والی جگہ کے سامنے کی طرف چکر نمبر  ۔) (دوسرے ساده ٹانکے میں نشان بکسوه لگائیںانکے بنائیں ۔ ساده ٹ
اوننچاس کی دو زنجیر ٹانکے والی نوک میں تین بل ٹانکا بنائیں ۔ (اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے ساده ٹانکا بنائیں ۔ ایک 

بار  ت۔) ساکے خالی چھوڑے ٹانکے میں تین بل ٹانکا بنائیں اوننچاس  چکر نمبر طرفزنجیر ٹانکے والی جگہ کے سامنے کی 
 [تصویر ۔)ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں  اگلے دسدہرائیں ۔ اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے ساده ٹانکا بنائیں ۔ 

انکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں جوڑ کر باره بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری ساده ٹ ]۔نمبر دو دیکھئے 
 چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں

ٹانکے تین بل سولہ ساده ٹانکے ۔ سولہ ۔ باره ساده ٹانکے ۔ ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی دہرائی 
ا ایک ساده ٹانکا ۔  میں بن نوک  
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     ۔ باونواں چکر 

نمبر ایک  تصویر ۔[بنائیں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں ساده ٹانکا کسی بھی دہرائی کے چھٹے ساده ٹانکے میں 
ایک بڑا ٹانکا اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں ۔ اگلے ستره ٹانکوں میں ایک ( ]دیکھئے

زنجیر ٹانکے والی جگہ  دو[  ۔ )بڑے ٹانکے ۔ دو زنجیر ٹانکے ۔ دو بڑے ٹانکے ۔(دوبنائیں ۔نوک میں بنے ساده ٹانکے میں بنائیں 
اگلے دو   .اگلے ستره ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں ]دیںنشان بکسوه لگائیں ۔ اور چکر نمبر چھپن تک لگا رہنے  میں

 تصویر[ ۔)لی چھوڑ دیں اگلے چار ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں  ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں اگلے دو ٹانکے خا
گم  باره بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری دو ساده ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں] نمبر دو دیکھئے

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

نوک جگہ ۔                  بیالیس بڑے ٹانکے ۔ دو زنجیر ٹانکے والی ایک ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی دہرائی ۔ چار ساده ٹانکے ۔   

۔     تریپنواں چکر  

(اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں   ۔دیکھئے] نمبر ایک  تصویر ۔[بنائیں ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک ساده ٹانکا 
۔اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں ۔ اگلے بیس ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں ۔ دو زنجیر ٹانکے والی نوک میں بنائیں ۔ 

چھپا ٹانکا ره نہ  [پہال ۔۔ دو زنجیر ٹانکے ۔ دو بڑے ٹانکے) اگلے بیس ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں (دو بڑے ٹانکے 
 تصویر[) اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں ۔ اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے دو ٹانکوں میں ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ ]جائے

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

ایک نوک جگہ ۔                  دو ساده ٹانکے ۔ اڑتالیس بڑے ٹانکے ۔ دو زنجیر ٹانکے والی ٹانکے شمار کرئیں ۔فی دہرائی ۔   
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  چونواں چکر

     آس ہی نوک میں بنائیں(دو زنجیر ٹانکے ۔ آدھا بڑا ٹانکا) دو زنجیر ٹانکے والی نوک میں کھڑا آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ کسی بھی 

کے ٹانکے۔ٹانکا پہلے بنائیں دوسراٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے دو بڑے ٹانکے دو  ہر (اگلے( ۔ ]دیکھئے تصویر نمبر ایک
ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ (اگلے ہر دو باره بار دہرائیں ۔ اگلے دو ٹانکوں میں  ۔)نیچے بنائیں 

 (آدھاباره بار دہرائیں ۔ دو زنجیر ٹانکے والی نوک میں بنائیں  ۔)دوسرا ٹانکا پہلے ٹانکے کے نیچے بنائیں ۔ دو بڑے ٹانکے بنائیں 
میں بنے ٹانکوں باره بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں نوک  ]کھئےدی دو نمبر تصویر[) دو زنجیر ٹانکے ۔ آدھا بڑا ٹانکا)بڑا ٹانکا ۔ 

چھوڑنے ہوئے پہلے کھڑے آدھے بڑے ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو مت کاٹیں ۔  کے گروپ کو   

کے گرد پچھلی طرف سے بنے اڑتالیس آدھے دو آدھے بڑے ٹانکے ۔  ٹانکے ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی دہرائی ۔ دو ساده ٹانکے ۔ 
                                                                                       ایک نوک جگہ ۔   بڑے ٹانکے ۔ دو زنجیر ٹانکے والی 

 

چکر ۔ پچپنواں   

(دو زنجیر ٹانکے والی نوک   ]۔   نمبر ایک دیکھئے تصویر۔[ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں 
اور چکر نمبر باسٹھ تک لگا  ایک زنجیر جگہ میں نشان بکسوه لگائیں( ٹانکا)ٹانکا ۔ ایک زنجیر ٹانکا ۔ ساده  (سادهمیں بنائیں ۔ 

ٹانکا  (چھپاپچیس ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔  بنائیں اگلےاگلے دو ٹانکوں میں دو ساده ٹانکوں کا جھنڈ  )۔ دیںرہنے 
باره بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری ساده ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے ساده ٹانکے  ]دیکھئے دو نمبر تصویر[ ۔)ره نہ جائے 

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

 

 

 

      ۔                                                       حصہ سوئم اختتام پذیر ہوا
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ضرورت نہیں ہے ۔                                    کام کو اس وقت بالک کرنے کی   

 

  

 کروشے آلونگ میں شامل ہونے کا شکریہ                                                 

 

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

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

 

  

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

آپ اسکا پی ڈی ایف اپنے استعمال کے لئے چھاپ سکتے ہیں ۔۔ سائٹ یا ریولری سٹور کی معلومات کسی کو بھی دئے سکتے ہیں   

برائے مہربانی میرا احترام کیجیے تبدیل یا بدل نہیں سکتے نہ ہی شئیر کر سکتے ہیں ۔ لیکن برائے مہربانی اس میں کچھ بھی 
             جیسے کہ میں آپ کا کرتی ہوں ۔                                                                                                 

 

 

 آپکی ہیلن         
                                                                                

 

 

 

 

 

 

  


