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حصہ چہارم  مقدس جگہ   
۔ تمام جملہ حقوق محفوظ    2019۔ ہیلن شرمپٹن کاپی رائٹ   
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اس لنک پر کلک کریں  اون کی تفصیل اور رنگوں کی ترتیب فی چکر جاننے کے لئے   

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

 

۔     نمونہ امریکی انگریزی میں لکھا گیا ہے   
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  مخفف ۔

  ہوگےوالوں کے لئے آسانی کا باعث  بنانےاشارے آپ کی سہولت کے لئے دئے گئے ہیں جو امید ہے کہ نئے 
 

۔  کو اعداد سے ظاہر کیا گیا ہے  تصاویر  

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

                                 ۔                                                                  جس میں کئ طرح کی ہدایات شامل ہوتی ہیں 

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

  ()         عموما نچلے درجے کی دہرائی ہوتی ہے                                                   یہ

 

                                                                                                                    خصوصی ٹانکے
دیکھ سکتے ہیں ۔     ویڈیو ٹیٹوریل میرے یو ٹیوب چینل پہ اس نمونے میں کئ خصوصی ٹانکے استعمال کئے گئے ہیں جن کا   

YouTube Channel Special Stitches 

 

Double V stitch  ٹانکا ۔وی دوہرا  

ایک ہی ٹانکے یا جگہ میں بنائیں ۔      بڑے ٹانکے ۔ دو زنجیر ٹانکے ۔ دو بڑے ٹانکے ۔) دو  ) 

    

Puff Stitch پف ٹانکا ۔ 

کی اونچائی بڑے  (پھندےگزار کہ بل ڈال کر پھنده کھینچ لیں ۔ پہ بل ڈال کر ہک کو بتائے گئے ٹانکے یا جگہ میں سے ہک 
پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔ ٹانکے بل ڈال کر ان تمام پہ نو پھندے ہیں)  (ہکار دہرائیں ۔ بکے برابر ہونی چاہئے ۔) چار ٹانکے 

                       جاتا ۔۔ ٹانکوں کی گنتی میں شامل نہیں کیا  زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ یہ زنجیر ٹانکاکو مکمل کرنے کے لئے ایک 

 

 

 

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

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

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   



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

 
 

         ۔                                                                                                                            چھپنواں چکر 

[ دیکھئےنمبر ایک  تصویر   کسی بھی نوک جگہ سے پہلے بنے ساتویں ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ [

کی ایک زنجیر ٹانکے والی نوک جگہ میں ایک ساده ٹانکا بنائیں نمبر باون  چکرگا یچھے سے کام ہو پچار زنجیر ٹانکے بنائیں ۔ ۔
بکسوهپہال نشان (۔  ) چار زنجیر ٹانکے بنائیں ۔ ایک نوک جگہ کے بعد آنے والے ساتویں ٹانکے میں ساده ٹانکا بنائیں ۔  )ہوگا 

) اگلے سولہ ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ نمبر دو دیکھئے تصویر(
) ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں دو ساده ٹانکوں کا جھنڈبنائیں ۔ (دیں اگلے ٹانکے میں تین بڑے ٹانکے 

باره بار دہرائیں ۔  دیکھئے)نمبر چار  تصویر(بنائیں) ۔ ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا  اگلے ستره) دیکھئے نمبر تین تصویر(۔ 
لیں اون  آخری دہرائی میں آخری ساده ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر

  کو مت کاٹیں

دو زنجیر ٹانکے والی ین بڑے ٹانکے ۔ دو زنجیر ٹانکے والی ایک جگہ ۔ ۔ ت۔ فی دہرائی ۔ پینتیس ساده ٹانکے  کریںٹانکے شمار 
                        چار جگہ ۔                                                                                                                    
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                                                                                                             ۔                         ستاونواں چکر 

۔]نمبر ایک دیکھئے  تصویر[ ۔ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں   

اگلے ٹانکے میں ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلی چار زنجیر جگہ میں چار ساده ٹانکے چار زنجیر جگہ میں چار ساده ٹانکے بنائیں ۔اگلی  ) 

زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین (ایک ) پہال چھپا ٹانکا ره نہ جائےایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ (بنائیں ۔ اگلے چوده ٹانکوں میں 
اگلے تین دو بار دہرائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔  ۔)ائیں اگلی ایک زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے بنٹانکے خالی چھوڑ دیں 

باره بار دہرائیں آخری ) نمبر دو دیکھئے تصویر) ۔ ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے چوده ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں
ساده ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو مت دہرائی میں آخری 

                         کاٹیں ۔                                                                                                                      

تین جگہ ۔                        بڑے ٹانکے ۔ چھ بڑے ٹانکے ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی ۔ فی دہرائی ۔ سینتیس  یںکرٹانکے شمار   

 

  

   ۔                                                                                                                            اٹھاونواں چکر 

 تصویر[۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے بیس ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں 
زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے  (ایک(۔] یک دیکھئے نمبر ا
ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔  اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے اکتیس ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا  تین بار دہرائیں ۔)بنائیں 
باره بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری اکیس ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده  ]دیکھئےنمبر دو  تصویر[ )۔بنائیں 

ن کو مت کاٹیں ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں او  

چار زنجیر ٹانکے والی ایک جگہ ۔                           فی دہرائی ۔ اکتیس ساده ٹانکے ۔ نو بڑے ٹانکے ۔  ۔ کریںٹانکے شمار   
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  ونسٹھواں چکر ۔ا

 تصویر [ٹانکا ۔ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ستره ٹانکوں میں ایک ایک ساده 
ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں تین بڑے ( (٠ ]۔ایک دیکھئے  نمبر

۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے پچیس ٹانکوں میں ایک  بار دہرائیں بنائیں چارٹانکے 
باره بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری اٹھاره ساده ٹانکے پہلے  ] نمبر دو دیکھئے تصویر[  ۔)ایک ساده ٹانکا بنائیں 

کر لیں اون کو مت کاٹیں ۔ چھوڑتے ہوئے کھڑے ساده ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل  

ٹانکے ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی پانچ جگہ                           باره بڑے۔ فی دہرائی ۔ پچیس ساده ٹانکے ۔  کریںٹانکے شمار   

  

 

 ساٹھواں چکر ۔    

 تصویر[۔ ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے چوده 
زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے  (ایک( ۔]نمبر ایک دیکھئے 

ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے اونیس ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا  دہرائیں پانچ بار ۔)بنائیں 
باره بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری پندره ساده ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده  دیکھئے]نمبر دو  تصویر[ ۔)بنائیں 

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

پندره بڑے ٹانکے ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی چھ جگہ ۔ ۔ فی دہرائی ۔ اونیس ساده ٹانکے ۔  کریںٹانکے شمار   
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چکر  اکسٹھواں  

 تصویر[۔ باره ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے 
اگلی ایک زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے (ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔  دوایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ( ]۔نمبر ایک دیکھئے 

پانچ بار دہرائیں ۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے  ۔)بنائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں 
 تصویر[ ۔)ٹانکا بنائیں  ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے پندره ٹانکوں میں ایک ایک ساده دوبنائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔اگلے 

بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری تیره ساده ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں گم  ] بارهدیکھئےنمبر دو 
 ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو مت کاٹیں ۔

یک زنجیر ٹانکے والی سات جگہ                      اٹھاره بڑے ٹانکے ۔ ا۔ فی دہرائی ۔ پندره ساده ٹانکے ۔  کریںٹانکے شمار   

 

                                                                                                                             باسٹھواں چکر ۔  

نمبر  تصویر[۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے چار ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا 
جگہ میں سے اور اگلے ٹانکے میں دو ساده ٹانکے بنائیں ۔ اگلے پانچ ٹانکوں میں  ایک زنجیرکی نمبر پچپن  (چکر ۔ دیکھئے]ایک 

یک زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے ا(دیں نائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ ٹانکا ب ایک ایک ساده
لی ایک زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے گچھ بار دہرائیں ا ۔)بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں 

 تصویر[ )۔نکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے پانچ ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں بنائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے دو ٹا
باره بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری پانچ ساده ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے ساده ٹانکے میں گم  ]۔نمبر دو دیکھئے 

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

ہ۔ فی دہرائی ۔ باره ساده ٹانکے ۔ اکیس بڑے ٹانکے ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی آٹھ جگ کریںٹانکے شمار   ) 

۔ اجائے گکا کام پیالی نما ہو  آپ اشاره:  

) 
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     ۔                                                                                                                             تریسٹھواں چکر

۔ اور اس ہی ٹانکے میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے گیاره ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں   

ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا  ناگلے تی( ۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں دو آدھے بڑے ٹانکے بنائیں( ۔]نمبر ایک دیکھئے  تصویر[ 
ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ چھ بار دہرائیں ۔ اگلے تین  ۔)ڑا ٹانکا بنائیں ٹانکا بنائیں ۔ ایک زنجیر جگہ میں آدھا ب

نمبر دو  تصویر[ )اگلی ایک زنجیر جگہ میں دو آدھے بڑے ٹانکے بنائیں ۔ اگلے باره ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔
وڑتے چھاره آدھے بڑے ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے آدھے بڑے ٹانکے میں باره بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری ب] دیکھئے

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

                    ترتالیس آدھے بڑے ٹانکے ۔                                                            ۔ فی دہرائی ۔  کریںٹانکے شمار 

  

                    چونسٹھواں چکر ۔                                                                                                              

وی  دوہرا( بڑے ٹانکے)دو زنجیر ٹانکے ۔ دو ٹانکا ۔  (بڑا اگلے ٹانکے میں بنائیں ۔ ۔بنائیں  ابڑا ٹانک اکسی بھی ٹانکے میں کھڑ
دو  نمبر [تصویراگلے ٹانکے میں دوہرا وی ٹانکا بنائیں) (اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔  ]۔نمبر ایک دیکھئے  تصویر[) ٹانکا

پہلے کھڑے بڑے ٹانکے میں جوڑتے ہوئے چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے ۔ ایک سو اٹھائیس بار دہرائیں  ] ۔دیکھئے 
دوہرا وی ٹانکا ۔  انتیس۔ ایک سو  کریںٹانکے شمار کو محفوظ کر لیں   
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۔ چکر پینسٹھواں   

پف ٹانکا  وی ٹانکوں کے درمیان (دوہرے ]۔نمبر ایک دیکھئے  تصویر[۔بڑا ٹانکا بنائیں کسی بھی دوہرے وی ٹانکے میں کھڑا 
دیکھئے]نمبر دو  تصویر[  ۔)بنائیں ۔ دوہرے وی ٹانکے میں چار بڑے ٹانکے بنائیں  )   

جوڑتے ہوئے چکر ہوئے پہلے کھڑے بڑے ٹانکے میں  چھوڑتے۔ آخری دہرائی میں آخری بڑا ٹانکا بار دہرائیں  انتیسایک سو   

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

ٹانکےایک سو انتیس پف  بڑے ٹانکےپانچ سو سولہ ۔ کریںٹانکے شمار   

آ پ کا کام کچھ ڈگمگائے گا    

 

 

۔ سڑسٹھواں چکر   

نمبر  تصویر[۔ بنائیں پچھلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا  ٹانکوں کے گروپ کے چوتھے بڑے ٹانکے کے گردکسی بھی چار بڑے 
پچھلی طرف آدھا بڑا ٹانکا  بنائیں ۔ اگلے چار ٹانکوں کے گرداگلی طرف سے بڑا ٹانکا  گرد ٹانکے کے (پف ۔ ]ایک دیکھئے 

بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنا  انتیسایک سو ]  نمبر دو دیکھئے  تصویر ۔) [بنائیں 
بنے آدھے بڑے ٹانکے میں جوڑتے ہوئے چکر  ہوئے پہلے کھڑے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے چھوڑتےآدھا بڑا ٹانکا   

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

پف ٹانکے ۔ انتیسپانچ سو سولہ ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے آدھے بڑے ٹانکے ۔ ایک سو ۔  کریںٹانکے شمار   
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چہارم اختتام پذیر ہوا ۔حصہ   
 

 

 اس وقت کام کو بالک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔                                                                                  

 

 ہمارے کروشے آلونگ میں شامل ہونے کا شکریہ ۔                                                                                   

 

ہیں ۔  ےہو سکتہمارا فیس بک پیج گروپ ہیلن ہکوہولک میں شامل  لئےاور رہنمائی کے  مدد  

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

 

 

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

کو بھی دئے سکتے ہیں ۔ آپ اسکا پی ڈی ایف اپنے استعمال کے لئے چھاپ سکتے ہیں سائٹ یا ریولری سٹور کی معلومات کسی 
۔ برائے مہربانی میرا احترام کیجیے یا بدل نہیں سکتے نہ ہی شئیر کر سکتے ہیں  دیلتبلیکن برائے مہربانی اس میں کچھ بھی 

                جیسے کہ میں آپ کا کرتی ہوں ۔                                                                                                 

 

                                                                        ہیلن                            آپکی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


