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گیاتمام نمونہ امریکی انگریزی میں لکھا   

مخفف   

  

 

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

 

کو اعداد سے ظاہر کیا گیا ہے تصاویر  (p) 

میں دہرائیںدو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو بتائی گئی تعداد  * *  

ہوتی ہے جس میں کئ طرح کی ہدایات شامل ہوتی ہیں دہرائییہ عام طور پر مکمل طرف کی   

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

 یہ عام طور پر نچلے درجے کی دہرائی ہوتی ہے

 

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

 حاصل کر سکتے

YouTube Channel Special Stitches   

  

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  بل ٹانکادو  Fp ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے 

  Dtr تین بل ٹانکا   
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 خصوصی ٹانکے ۔
 

                                                                                                                             3dc cluster  بڑے ٹانکوں کا جھنڈ ۔تین  

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

 چاروں پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔ 

                                                

                                                                                                                            3tr cluster ۔ تین ۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ  

دو پھندوں سے اون کھینچ کر ہک کو ٹانکے میں سے گزار کہ پھنده کھینچ لیں ۔ ہک پہ چار پھندے ہیں بل ڈال دو بار بل ڈالیں ۔ 
دو بار اور دہرائیں ہک پہ چار پھندے ہیں بل ڈال کر چاروں پھندوں لیں ۔اس عمل کو دو بار اور دہرائیں ہک پہ دو پھندے ہیں ۔  
 سے اون کھینچ لیں ۔                                             

                                                                               

                                                                                                                                           Popcorn پھولی مکئی ٹانکا ۔ 

ہک ر پہلے بڑے ٹانکے سے پیچھے سے آگے کی طرف ہک پھندے سے نکال کایک ہی ٹانکے میں پانچ بڑے ٹانکے بنائیں ۔ 
آئنده بنائے ایک زنجیر ٹانکا بنا کر ٹانکا مکمل کر لیں ۔ ٹانکے کو مکمل کرنے واال ایک زنجیر ٹانکا  گزار کہ پھنده کھینچ لیں ۔

                                          ۔                                     جانے والے زنجیر ٹانکوں کی گنتی میں شامل نہیں کیا جاتا 

شمار ہوگا ۔  یہ پہال ٹانکا یا تین زنجیر ٹانکے بنائیں ۔  ٹانکا ٹانکا بنانے کے لئے کھڑا بڑاشروعاتی پھولی مکئی   

                   

                                                                                                                                    Dc3tog تین بڑے ٹانکوں کا اکٹھ ۔ 

دو پھندوں سے ڈال کر پھنده کھینچ لیں ۔ ہک پہ تین پھندے ہیں بل ڈال کر گزار کہ بل بل ڈال کر ہک کو بتائے گئے ٹانکے سے 
اگلے دو ٹانکوں میں اس ہی عمل کو دہرائیں ۔ ہک پہ چار پھندے ہیں بل ڈال کر چاروں اون کھینچ لیں ۔ہک پہ دو پھندے ہیں ۔ 

 پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔              

                                                                                                         

 

پیالی نما ہو جائےگا ۔                                                         اشاره ۔ اگلے آنے والے دو چکروں میں کام   
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اں چکر واکیاون  

باره ٹانکوں کے چوتھے ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے چکر نمبر اسی  پچھلے چکر کے کھڑے ساده ٹانکے سے پہلے
 میں ایک ایک ساده ٹانکا ۔ 

چار زنجیر ٹانکے ۔ تین ۔ تین بل ٹانکوں  تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں بنائیں (تین ۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ ۔(اگلے 
بنائیں ۔) چار بار دہرائیں ۔ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا  ) اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے تینکا جھنڈ ۔  

تین بل ٹانکوں  زنجیر ٹانکے ۔ تین ۔میں بنائیں ۔ (تین ۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ ۔ چار اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے  
  کا جھنڈ ۔) اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں ساده ٹانکا بنائیں ۔ 

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

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

 دس ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔                                           

    کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔                                                                                                      اون کو کاٹ

 

چار زنجیر ٹانکے والی گیاره جگہ ۔     بائیس ۔ تین ۔ تین بل ٹانکوں کے جھنڈ ۔ ۔ فی کونہ ۔ باون ساده ٹانکے ۔  ریںکٹانکے شمار   
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                                                                                                                           باونواں چکر ۔             

کے چوتھے ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے دس ٹانکوں چکر نمبر اسی  سے پہلےپچھلے چکر کے کھڑے ساده ٹانکے 
                                                   میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔

پانچ بار دہرائیں جھنڈ خالی چھوڑ دیں ۔) چھ زنجیر ٹانکے بنائیں ۔ اگال مکئی ٹانکا بنائیں ۔  ایک پھولیاگلے تین ٹانکوں میں ایک  ) 

ھوڑ دیں ۔ اگلے ٹانکے میں پھولی مکئی اگال جھنڈ خالی چمیں پھولی مکئی ٹانکا بنائیں ۔ چھ زنجیر ٹانکے بنائیں ۔ اگلے ٹانکے 
                                                                                                                                          ٹانکا بنائیں ۔

پانچ بار دہرائیں ۔)مکئی ٹانکا بنائیں  ایک پھولیں ایک چھ زنجیر ٹانکے بنائیں ۔ اگال جھنڈ خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے تین ٹانکوں می ) 

                             اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے گیاره ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ 

                                                                      اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔                                   

گیاره بتیس پھولی مکئی ٹانکے ۔ چھ زنجیر ٹانکے والی کونہ ۔ بائیس ساده ٹانکے ۔ چھ آدھے بڑے ٹانکے ۔ ۔ فی  کریںٹانکے شمار 
                                                                           جگہ ۔                                                                
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            چکر ۔                                                                                                                        تیراونواں 

اگلے ستره ٹانکوں کے چوتھے ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ چکر نمبر اسی پچھلے چکر کے کھڑے ساده ٹانکے سے پہلے 
                 ٹانکا بنائیں ۔                                                                                                  ایک ساده میں ایک 

چکر نمبربنائیں ۔ چھ زنجیر جگہ کے اوپر سے ہوتے ہوئے ٹانکوں کے گرد اگلی طرف سے ایک ایک ساده ٹانکا اگلے تین  ) 

۔ چار بار دہرائیں ۔ نمبر ایک دیکھئے  تصویر ۔)جیر جگہ میں نو بڑے ٹانکے بنائیں نکے ز اکانوے  

چکر نمبر زنجیر جگہ کے اوپر سے ہوتے ہوئے  چھ(۔ ٹانکا بنائیں  اگلی طرف سے ایک ایک سادهٹانکوں کےگرد اگلے تین 
دو بار دہرائیں  ۔)بنائیں  ٹانکے کےگرد اگلی طرف سے ساده ٹانکا کی چار زنجیر جگہ میں نو۔ تین بل ٹانکے بنائیں ۔ اگلے اکانوے

کی چار زنجیر جگہ میں نو ۔ تین بل ٹانکے بنائیں چکر نمبر اکانوے ۔ چھ زنجیر جگہ کے اوپر سے ہوتے ہوئے   

چکر نمبر چھ زنجیر جگہ کے اوپر سے ہوتے ہوئے (بنائیں ۔ اده ٹانکا ٹانکوں کے گرد اگلی طرف سے ایک ایک ساگلے تین 
) چار بار دہرائیں ۔کی چار زنجیر جگہ میں نو ۔ تین بل ٹانکے بنائیں ۔ اکانوے  

۔ بنائیں ۔ اگلے اٹھاره ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ایک ساده ٹانکا ٹانکوں کے گرد اگلی طرف سے ایک اگلے تین  
نمبر دو دیکھئے یرتصو  

اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔                

 

نو بڑے  آٹھ سیپیاںبتیس ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے ساده ٹانکے ۔ چھتیس ساده ٹانکے ۔ ۔ فی کونہ ۔  کریںٹانکے شمار 
نو ۔ تین بل ٹانکوں والی ۔                                                                                              تین سیپیاں ٹانکوں والی ۔   

 

 

 

 

  



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

 

 

                                            چکر ۔                                                                                         چوراونواں 

اگلے تیئس ٹانکوں  کے چوتھے ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔چکر نمبر اسی  پچھلے چکر کے کھڑے ساده ٹانکے سے پہلے
               اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔                                                                   میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ 

بنائیں ۔  آدھے بڑے ٹانکےٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے  بنائیں ۔ اگلے دوبڑا ٹانکا ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے  اگلے ) 

دو ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے آدھے بڑے اگلے  بنائیں ۔ ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے ایک ایک ساده ٹانکا اگلے تین
 ۔)اکٹھ بنائیں  ٹانکوں کا تین بڑےبنائیں ۔ اگلے تین ٹانکوں میں  ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا اگلےبنائیں ۔  ٹانکے
۔ چار بار دہرائیں ۔                                                                                                 ایک دیکھئے نمبر  تصویر  

بنائیں ۔ ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے آدھے بڑے ٹانکے  بنائیں ۔ اگلے دوٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا  اگلے  

 ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے آدھے بڑے اگلے دوبنائیں ۔ ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے ایک ایک ساده ٹانکا اگلے تین 
 ٹانکوں کے اگلے نوبنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں ۔  ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا اگلےبنائیں ۔  ٹانکے

اگلے ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں ۔                                                             بنائیں ۔ گرد پچھلی طرف سے بڑے ٹانکے   

  ( بنائیں ۔ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے آدھے بڑے ٹانکے  ۔اگلے دو سے بڑا ٹانکا بنائیں ٹانکے کے گرد پچھلی طرفاگلے 

 ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے آدھے بڑے اگلے دوبنائیں ۔  ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے ایک ایک ساده ٹانکا اگلے تین
 ۔)تین بڑے ٹانکوں کا اکٹھ بنائیں بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکوں میں  ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکااگلے بنائیں ۔  ٹانکے

  چار بار دہرائیں ۔

بنائیں ۔ آدھے بڑے ٹانکے ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے  بنائیں ۔ اگلے دوٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا اگلے 
 ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے آدھے بڑےگلے دو ابنائیں ۔  ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے ایک ایک ساده ٹانکا اگلے تین

ٹانکوں میں ایک چوبیس بنائیں ۔ اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں اگلے  ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکااگلے بنائیں ۔  ٹانکے
۔ نمبر دو دیکھئے  تصویر۔ ایک ساده ٹانکا بنائیں   

            اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔              

 

ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے تیس ساده ٹانکے ۔ ٹانکے کے گرد ۔ فی کونہ ۔ اڑتالیس ساده ٹانکے ۔  کریںٹانکے شمار 
اونتیس بڑے ٹانکے ۔ ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے چالیس آدھے بڑے ٹانکے ۔ دو بڑے ٹانکے ۔ پچھلی طرف سے بنے 

               تین بڑے ٹانکوں کا اکٹھ ۔                                                                                                     آٹھ ۔ 
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                                                            پچاونواں چکر ۔                                                                          

اگلے اونیس کے چوتھے ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ چکر نمبر اسی پچھلے چکر کے کھڑے ساده ٹانکے سے پہلے 
 ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔

اگلے پانچ ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں اگلے چار ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔   

اگلے دو ٹانکوں میں ایک (اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔   

ہرائیں ۔ تین ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں ۔) چار بار دایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے   

اگلے دو ٹانکوں میں ایک اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ 
 ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔

اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں ۔ اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں ۔ ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے  
۔   ۔ اگلے ٹانکے میں تین ۔ تین بل ٹانکے بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں تین بل ٹانکا بنائیںاگلے ٹانکے میں تین بل ٹانکا بنائیں ۔   

                         
    اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیںبنائیں ۔ اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں ۔  میں دو بڑے ٹانکےاگلے ٹانکے 

                                                                                                                   اگلے ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں ۔

بنائیں ۔ اگلے دو ٹانکوں میں ایک میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا  اگلے دو ٹانکوں ) 

                                          پانچ بار دہرائیں ۔  ۔)بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں ایک آدھا 

اگلے چار ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے بیس ٹانکوں اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں ۔ 
  ۔تصویر نمبر ایک اور دو دیکھئے میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ 

اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔                                     

بڑے ٹانکے ۔ پانچ ۔ تین بل ٹانکے ۔  آدھے بڑے ٹانکے ۔ تینتالیس مار کرئیں ۔ فی کونہ ۔ ستر ساده ٹانکے ۔ اڑتالیس ٹانکے ش  
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۔ چکر  ںاچھیانو  

تین ٹانکوں اگلے کے چوتھے ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ چکر نمبر اسی  چکر کے کھڑے ساده ٹانکے سے پہلےپچھلے  
 میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔

اگلے ٹانکے میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔  چونتیس بار دہرائیں ۔ ۔)(اگلے ٹانکے میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں  
                                                                                 تصویر نمبر ایک دیکھئے ۔

اگلے ٹانکے میں بڑا  ) چار بار دہرائیں ۔ ٹانکا ۔ ایک زنجیر ٹانکا ((بڑااگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے ٹانکے میں بنائیں ۔ 
ساده ٹانکا بنائیں ۔ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں دو  بنائیں) اگلےٹانکا   

اگلے ٹانکے میں تین دہرائیں ۔  بار رٹانکا) چاایک زنجیر میں بنائیں ((تین بل ٹانکا ۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے  
اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں ساده ٹانکا بنائیں ۔ ۔)بل ٹانکا بنائیں   

چار بار دہرائیں ۔ اگلے ٹانکے میں  ٹانکا)بل ٹانکا ۔ ایک زنجیر  ((تینگلے ٹانکے میں بنائیں ۔ اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں ا 
اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں ساده ٹانکا بنائیں ۔)تین بل ٹانکا بنائیں   

چار بار دہرائیں ۔ اگلے ٹانکے میں  ۔)نکا میں بنائیں ۔ ((تین بل ٹانکا ۔ ایک زنجیر ٹااگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے 
ٹانکے ساده ٹانکا بنائیں ۔ تین بل ٹانکا بنائیں ۔) اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے   

چار بار دہرائیں ۔ اگلے ٹانکے میں بڑا  ۔)ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں بنائیں ۔ ((بڑا ٹانکا ۔ ایک زنجیر ٹانکا اگلے دو 
ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے دو  )یں ۔ٹانکا بنائ  

چونتیس بار دہرائیں ۔ اگلے ٹانکے میں  )ٹانکا خالی چھوڑ دیںاگال ۔اگلے ٹانکے میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں (
۔نمبر دو دیکھئے  تصور اگلے چار ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔  

اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔                

    

۔ فی کونہ ۔ باره ساده ٹانکے ۔ ستر آدھے بڑے ٹانکے ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی اڑسٹھ جگہ ۔ دو سیپیاں پانچ  کریںٹانکے شمار 
کوں اور چار ایک زنجیر ٹانکے والی ۔                  بڑے ٹانکوں اور چار ایک زنجیر ٹانکے والی ۔ تین سیپیاں پانچ ۔تین بل ٹان  
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         ۔                                                                                                                            ستاونواں چکر 

اگلے سات ٹانکوں  کے چوتھے ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔چکر نمبر اسی  پچھلے چکر کے کھڑے ساده ٹانکے سے پہلے
                                                                                                                    ساده ٹانکا بنائیں ۔میں ایک ایک 

بارچھبیس  ۔)ایک ساده ٹانکا بنائیں بنائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی جگہ میں ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے ساده ٹانکا اگلے  ) 

                         دہرائیں ۔                                                                                                                    

دہرائیںآدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔) پانچ بار جگہ میں بنائیں ۔ اگلی ایک زنجیر ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا  اگلے  

 (             بنائیں ۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں بڑا ٹانکا بنائیں ۔) تین بار دہرائیں ۔ ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا اگلے

یک زنجیر جگہ میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیںبنائیں ۔ اگلی اکے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا ٹانکے اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں اگلے  ) 

ٹانکے کے گرد  اگلی ایک زنجیر جگہ میں ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلےبنائیں ۔  ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا اگلے
 ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے آدھا بڑا اگلی ایک زنجیر جگہ میں ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلےبنائیں ۔ پچھلی طرف سے ساده ٹانکا 

بنائیں ۔) دو بار ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا اگلی ایک زنجیر جگہ میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے بنائیں ۔  ٹانکا
                                                   ۔                                                                                           دہرائیں 

بنائیں)ایک زنجیر جگہ میں بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلی  ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا (اگلے اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔  

                                               بنائیں ۔                   ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا  بار دہرائیں ۔ اگلےچار 

بنائیں ۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکاگلے ٹانکے کے اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ا ) 

بنائیں ۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں  ٹانکاٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے ساده اگلی ایک زنجیر جگہ میں ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے 
اگلی ایک زنجیر جگہ میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ بنائیں ۔ ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا  ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے

                                ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔   اگالدو بار دہرائیں ۔ بنائیں ۔)  ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا اگلے

۔) تین بار دہرائیںبنائیں اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا ایک زنجیر جگہ میں بڑا ٹانکا بنائیں ۔  اگلی  

ہرائیں پانچ بار د ۔)اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا بنائیں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں ( 
چھبیس بار دہرائیں ۔      بنائیں) ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے ساده ٹانکا اگلی ایک زنجیر جگہ میں ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ) 

۔تصویر نمبر ایک اور دو دیکھئے اگلے آٹھ ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔   

 

اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔    
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ساده ٹانکے ۔ اٹھاره آدھے بڑے ساده ٹانکے ۔ چھپن ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی کونہ ۔ چھہتر 
طرف  دس بڑے ٹانکے ۔ اونیس ٹانکے کے گرد پچھلی اٹھاره ٹانکے کےگرد پچھلی طرف سے بنے آدھے بڑے ٹانکے ۔ٹانکے ۔ 

 سے بنے بڑے ٹانکے ۔     

 

                                                                                                                         

۔  پہ دہرائیں ستانوے تک چاروں کونوں چکر نمبر اکانوے سے لیکر چکر نمبر   

 

 

 

                                         
 

گے ۔                                                                          نمونے کے گرد کام کرئے  اب آپ پورے چوکور  
 

 

لگانے سے ٹانکے شمار کرنے میں آسانی ہوگی تین ۔ تین بل ٹانکوں کے جھنڈ سے پہلے نشان بکسوہے اشاره ۔   

اسی میں بننائے جائیں گے ۔                                    ستاون ساده ٹانکے چکر نمبر ۔ چوالیس سے لیکر اشاره   
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اں چکر ۔ےواٹھاونو  

کے چوتھے ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا چکر نمبر اسی ده ٹانکے سے پہلے پچھلے چکر کے کھڑے ساکسی بھی طرف کے  
 بنائیں

                                                       ۔ اگلے ترتالیس ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔تصویر نمبر ایک دیکھئے 

چھ ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔  اگلے ( کا جھنڈ     تین بڑے ٹانکوں اگلے ٹانکے میںزنجیر ٹانکا بنائیں ۔  ایک  *  

۔                                                                                                                      دس بار دہرائیں  ۔)بنائیں   

تین بار دہرائیں ۔   ۔)اگلے ٹانکے میں تین ۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگ ) 

ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں تین ۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیںدو  ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے   

گلے ٹانکے میں تین ۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔) دو بار دہرائیں ۔۔   اایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔  ) 

دو بار دہرائیں ۔ ۔)تین ۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں دو  اگلےایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔  ) 

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

تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔ ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں تین ۔ دو ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے  

تین زنجیر ٹانکے ۔ ۔ (تین ۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ ۔  اگلے ٹانکے میں بنائیںایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔  
  ] کونہ مکمل ہوا[ جھنڈ)تین ۔ تین بل ٹانکوں کا 

 

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

ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں تین ۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔                       دو اگلےایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔   

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

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

دو بار دہرائیں  ۔)ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے ٹانکے میں تین ۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں  دو ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ) 

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

دس بار دہرائیں ۔          کا جھنڈ بنائیں) تین بڑے ٹانکوں اگلے ٹانکے میں لی چھوڑ دیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگال ٹانکا خا ) 

ٹانکوں میں  اگلے سوٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔  اگلے چھاگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔   

  تصویر نمبر دو دیکھئے ۔ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ *   ایک
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 **    چوالیس ساده ٹانکے چھوڑتے ہوئے دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو چار بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری 

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

  

۔ تین بڑے ٹانکوں کے جھنڈ ۔ چھبیس ۔ تین بیس ۔ تین ۔ فی طرف ۔ سو ساده ٹانکے ۔ باره آدھے بڑے ٹانکے ۔  ںکریٹانکے شمار 
جگہ ۔ تین زنجیر ٹانکے واال ایک کونہ ۔      بل ٹانکوں کے جھنڈ ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی چھیالیس   
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چکرننانوےواں   

تصویر نمبر  اگلے اوننچاس ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔اسہی ٹانکے میں ساده ٹانکا بنائیں ۔   
                    ایک دیکھئے ۔                                                                                                                 

بنائیں ۔) سولہ بار دہرائیں ۔      ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے ساده ٹانکا اگلے اگلی ایک زنجیر جگہ میں ساده ٹانکا بنائیں ۔  )* 

دہرائیں ۔ تین بار ۔)بنائیں ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا  اگلی ایک زنجیر جگہ میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے ) 

چار بار دہرائیں ۔            ۔)بنائیں  ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بڑا ٹانکا اگلےاگلی ایک زنجیر جگہ میں بڑا ٹانکا بنائیں ۔  ) 

                                      ٹانکے)بڑے ٹانکے ۔ دو زنجیر ٹانکے ۔ دو بڑے  دو(۔ تین زنجیر ٹانکے والے کونے میں بنائیں 

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

اگلی ایک زنجیر جگہ میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں ۔) تین بار دہرائیں ۔  بنائیں ۔ ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا اگلے  ) 

 (              سولہ بار دہرائیں ۔ ۔)جگہ میں ساده ٹانکا بنائیں ے کے گرد اگلی طرف سے ساده ٹانکا بنائیں ۔ ایک زنجیر اگلے ٹانک

واال ٹانکا  بعد آنےکے والی جگہ  خیال رہے کہ ایک زنجیر ٹانکےباره ٹانکوں میں ایک ایک ساده ٹانکا بنائیں ۔ (اگلے ایک سو   

۔                                                                                                    نمبر دو دیکھئے  تصویر*   جائے)ه نہ ر  

آخری دہرائی میں آخری پچاس ساده ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو چار بار دہرائیں ۔  ** 

کے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔                        کھڑے ساده ٹانکے میں گم ٹان  

بتیس ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے ساده ٹانکے ۔ چھ آدھے طرف ۔ ایک سو چوالیس ساده ٹانکے ۔ ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی 
۔ آٹھ ٹانکے کے گرد اگلی طرف ے ۔ باره بڑے ٹانکے چھ ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے آدھے بڑے ٹانکبڑے ٹانکے ۔ 

واال ایک کونہ ۔   سے بنے بڑے ٹانکے ۔ دو زنجیر ٹانکے   
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                      سوواں چکر ۔                                                                                                                  

کے گرد اگلی طرف سے بنے بڑے ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ اگلے دو ٹانکے خالی کسی بھی طرف کے آخری ٹانکے 
۔                                                                                                       تصویر نمبر ایک دیکھئے چھوڑ دیں ۔   

ٹانکے میں ساده ٹانکا بنائیں ۔  (اگلےٹانکے بنائیں ۔ اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔  زنجیر ٹانکے والے کونے میں سات بڑےدو   * 

تصویر نمبر دو اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔) اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے ٹانکے میں سات بڑے ٹانکے بنائیں ۔ 
۔ اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں ۔*                              چونتیس بار دہرائیں ۔ اگلے ٹانکے میں ساده ٹانکا بنائیں ۔ دیکھئے  

کو چار بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری ساده ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات  ** 

یں ۔                             کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لساده ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل   

ٹانکوں والی کونے کی سات بڑے سیپیاں سات بڑے ٹانکوں والی ۔ فی طرف ۔ پینتیس ساده ٹانکے ۔ چونتیس ٹانکے شمار کرئیں ۔ 
 سیپی ۔    

 

 

 

                                                                                                                                            

ہفتم اختتام پذیر ہوا ۔حصہ   

  
                                            اس وقت کام کو بالک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔                                             
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ہونے کا شکریہ ۔ میں شاملہمارے کروشے آلونگ   

 

ہیں ۔   ےہو سکت میں شاملبک پیج گروپ ہیلنز ہکوہولک  ہمارا فیس لئےمدد اور رہنمائی کے   

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

 

۔ آپ میرا لنک یا ویب  ےالگو ہگا کہ یہ میرا ڈیزان ہے ۔ اور اس پہ کاپی رائٹ ایکٹ  رکھئےبرائے مہربانی اس بات کو یاد ❤

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

میں آپ کا کرتی ہوں  کیجیسے   

 

 ❤                                          آپکی ہیلن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


