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۔     نمونہ امریکی انگریزی میں لکھا گیا ہے   
 

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) 

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

ح کی ہدایات شامل ہوتی ہیںہوتی ہے جس میں کئ طر 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

 

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

 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 دو بل ٹانکا Fp ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے 

  Dtr تین بل ٹانکا   
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 خصوصی ٹانکے ۔
 

                                                                                                              V Stitch ٹانکا  وی  
 (  ںبنائیجگہ میں  یا ایک ہی ٹانکے ٹانکا)بڑا ٹانکا ۔ ایک زنجیر ٹانکا ۔ ایک بڑا 

 

Dc-fptrtog  جوڑا ۔۔ تین بل ٹانکوں کا  بڑے وبنے دٹانکے کے گرد اگلی طرف سے       

ہک پہ  بل ڈال کر پھنده کھینچ لیں ۔ بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔بتائے گئے ٹانکے میں سے ہک گزار کہ بل ڈال کر 
پھندے ہیں ہک پہ پانچگرد اگلی طرف سے ہک گزار کہ پھنده کھینچ لیں ۔ ہک پہ دو بل ڈال کر اس ہی ٹانکے کے ۔ دو پھندے ہیں   

آخری تینوں پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔                       بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔ دو بار دہرائیں ۔ بل ڈال کر   

 

                                                                                                                              3dc cluster تین ۔ بڑے ٹانکوں کا جھنڈ ۔ 

ہک پہ تین پھندے ہیں بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔ ہک ہک پہ بل ڈال کر ٹانکے سے ہک گزار کہ پھنده کھینچ لیں ۔ 
                                                                                                                                   پہ دو پھندے ہیں ۔ 

کو دو بار اور دہرائیں ہک پہ چار پھندے ہیں بل ڈال کر چاروں پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔                                  اس عمل   

 

                                                                                                           Long sc or spike stitch ٹانکاساده ٹانکا یا کانٹا  لمبا  

پھنده کھینچ کہ کام کئے لیں ۔ بل ڈال کر  دی گئی ہدایات کے مطابق گزارچکر نیچے میں سے ایک یا کئی و ٹانکے ۔ جگہ ہک ک
بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔                                                کر لیں ۔  جانے والے چکر تک کھینچ کر لمبا  
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     چکر ۔                                                                                                                        ایک سو ایک 

اسہی ٹانکے میں بنائیں ۔ (ایک زنجیر ٹانکا ۔ بڑے ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ کسی بھی کونے میں بنی سیپی کے چوتھے 
                نمبر ایک دیکھئے ۔                                تصویر ۔)جگہ میں نشان بکسوه لگائیں ایک زنجیر ( ٹانکا)ایک ساده 

اگلی سیپی کے چوتھے ٹانکے میں   ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ (اگلے ساده ٹانکے میں وی ٹانکا بنائیں ۔ دو زنجیر ٹانکے بنائیں ۔  * 

اگلے ساده ٹانکے میں وی ٹانکا بنائیں ۔ چونتیس بار دہرائیں ۔ تصویر نمبر دو دیکھئے ساده ٹانکا بنائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔)   

             *ٹانکا) ٹانکا ۔ زنجیر ٹانکا ۔ ساده میں بنائیں ۔ (ساده کونے والی سیپی کے چوتھے بڑے ٹانکے دو زنجیر ٹانکے بنائیں ۔ 

چھوڑتے ہوئے پہلے     تاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو چار بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری کونے کا گروپ سدو  ** 

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

دو زنجیر ٹانکے ایک زنجیر ٹانکے والی اڑسٹھ جگہ ۔ ٹانکے ۔ یس ساده ٹانکے ۔ پینتیس وی ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی طرف ۔ چھت
 والی دو جگہ ۔ ایک زنجیر ٹانکے واال ایک کونہ ۔    
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                                                                                                                               چکر ۔   یک سو دو ا

تصویر نمبر ایک دیکھئے ۔                        کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔کسی بھی کونے میں بنے گروپ کے پہلے ساده ٹانکے میں   

 *   پہلے چھپے ساده ٹانکے میںچار بار دہرائیں)  ٹانکا)بڑا بڑا ٹانکا (ایک زنجیر ٹانکا ۔ (بنائیں ر ٹانکے والی جگہ میں ایک زنجی

  ساده ٹانکا بنائیں ۔

 اگلے ساده ٹانکے کے اوپر سے لمبا سادهچار بار دہرائیں)  ٹانکا)بڑا بڑا ٹانکا (ایک زنجیر ٹانکا ۔ (اگلے وی ٹانکے میں بنائیں (
                                                        تصویر نمبر دو دیکھئے ۔ چونتیس بار دہرائیں ۔  ۔)ٹانکا بنائیں 

بار دہرائیں) اگلے ساده ٹانکے میں ساده ٹانکا بنائیں ۔ *  رٹانکا) چازنجیر ٹانکا ۔ بڑا  (ایکبنائیں ۔ (بڑا ٹانکا اگلے وی ٹانکے میں   

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

                                    رں اوپانچ بڑے ٹانکودو ساده ٹانکے ۔ چونتیس لمبے ساده ٹانکے ۔  طرف ۔ ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی 

۔    سیپیاں ۔ کونہ سیپی پانچ بڑے ٹانکوں اور چار ایک زنجیر ٹانکے والی چار ایک زنجیر ٹانکے والی پینتیس   
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                                سو تین چکر ۔                                                                                                   یک ا

ٹانکا)اس ہی ٹانکے میں بنائیں (ایک زنجیر ٹانکا ۔ ساده بڑے ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں کسی بھی کونہ سیپی کے تیسرے   

۔                                                                     نمبر ایک دیکھئے  ریتصو )لگائیںیک زنجیر جگہ میں نشان بکسوه ا ) 

 *  تیسرے ٹانکے میں  ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلی سیپی کے دو زنجیر ٹانکے بنائیں ۔ (اگلے ساده ٹانکے میں وی ٹانکا بنائیں ۔ 

  ۔ پینتیس بار دہرائیں ۔تصویر نمبر دو دیکھئے  ساده ٹانکا بنائیں ۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں)

بنائیں (ساده ٹانکا ۔ ایک دو زنجیر ٹانکے بنائیں ۔ کونہ سیپی کے تیسرے بڑے ٹانکے میں اگلے ساده ٹانکے میں وی ٹانکا بنائیں ۔ 
              *ٹانکا) ۔ ساده زنجیر ٹانکا 

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

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

ٹانکے ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی ستر جگہ ۔ دو زنجیر ٹانکے سینتیس ساده ٹانکے ۔ چھتیس وی ۔ فی طرف ۔  ریںکٹانکے شمار 
دو جگہ ۔ ایک زنجیر ٹانکے واال ایک کونہ ۔  والی   
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                                                        چکر ۔                                                                        یک سو چار ا

تصویر نمبر ایک دیکھئے ۔                      کے پہلے ساده ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ کونےمیں بنے گروپ کسی بھی   

تین بار دہرائیں ۔ پہلے چھپے ساده     ٹانکا)(بڑا ٹانکا ۔ ایک زنجیر ایک زنجیر والے کونے میں بنائیں ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔  * 

میں ساده ٹانکا بنائیں ۔ٹانکے   

اگلے ساده ٹانکے کے اوپر سے لمبا تین بار دہرائیں ۔  ٹانکا)ایک زنجیر ایک زنجیر ٹانکا بنائیں (بڑا ٹانکا ۔ (اگلے وی ٹانکے میں  
۔ پینتیس بار دہرائیں ۔ تصویر نمبر دو دیکھئے  ٹانکا بنائیں ۔) ساده  

تین بار دہرائیں ۔ اگلے ساده ٹانکے میں ساده اگلے وی ٹانکے میں بنائیں (بڑا ٹانکا ۔ ایک زنجیر ٹانکا)  ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔
 ٹانکا بنائیں ۔ *                      

ٹانکے سےت کو چار بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری ساده ٹانکا چھوڑتے ہوئے گم دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایا ** 

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

تین بڑے ٹانکوں اور چار ایک زنجیر ٹانکے والی اده ٹانکے ۔ دو ساده ٹانکے ۔ پینتیس لمبے س ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی طرف ۔
ایک کونہ سیپی پانچ بڑے ٹانکوں اور چار ایک زنجیر ٹانکے والی                                                       پینتیس سیپیاں ۔   
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                     ایک سو پانچواں چکر ۔                                                                                                         

ساده  دو زنجیر ٹانکے ۔ ایک(بنائیں ٹانکے میں کھڑا ساده ٹانکا بنائیں ۔ اس ہی ٹانکے میں کسی بھی کونہ سیپی کے دوسرے بڑے 
                                                                                                              تصویر نمبر ایک دیکھئے ۔  ٹانکا)

   دوسرے  اگلی سیپی کےٹانکے بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں تین بڑے ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔ دو زنجیر ٹانکے بنائیں ۔ *(دو زنجیر 

چھتیس بار دہرائیں ۔ دو زنجیر ٹانکے بنائیں ۔ اگلے ٹانکے میں تین ۔  تصویر نمبر دو دیکھئے) بڑے ٹانکے میں ساده ٹانکا بنائیں ۔
ٹانکا ۔ (سادهکے دوسرے بڑے ٹانکے میں بنائیں ۔ دو زنجیر ٹانکے بنائیں ۔ اگلے کونے والی سیپی بڑے ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔   

               *                                                                                                  ۔)ایک زنجیر ٹانکا ۔ ساده ٹانکا 

 ** دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو چار بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری کونے کا گروپ چھوڑتے ہوئے پہلے 

  ھڑے ساده ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔ک

    جگہ ۔ چوھترٹانکوں کے جھنڈ ۔ دو زنجیر ٹانکے والی ساده ٹانکے ۔ سینتیس ۔ تین بڑے فی طرف ۔ اڑتیس ۔  کریںٹانکے شمار 

 ایک کونہ دو زنجیر ٹانکے واال ۔   
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                    یک سو چھ چکر ۔                                                                                                               ا

        ساده ٹانکے میں کھڑا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ تصویر نمبر ایکٹانکے والے کونے سے پہلے آخری کسی بھی طرف کے دو زنجیر    
                 ۔                                                                                                                             دیکھئے

کے میں بنائیں ساده ٹان۔ (اگلے  ٹانکے)بڑے دو زنجیر ٹانکے والے کونے میں بنائیں (دو بڑے ٹانکے ۔ دو زنجیر ٹانکے ۔ دو  * 

اگلے جھنڈ کے گرد اگلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلی ٹانکا بنائیں ۔ بڑے  دوایک بڑا ٹانکا ۔ دو زنجیر ٹانکے والی جگہ میں 
اگلے ساده ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں ۔*) تصویر نمبر دو دیکھئے ۔ سینتیس بار دہرائیں ۔ دو بڑے ٹانکے بنائیںدو زنجیر جگہ میں   

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

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

بنے بڑے ٹانکے ۔          اگلی طرف سے  کے گردایک سو نوے بڑے ٹانکے ۔ سینتیس ٹانکے ں ۔ فی طرف ۔ شمار کرئیٹانکے   

                                                                                                  دو زنجیر ٹانکے واال ایک کونہ ۔                 
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۔  یک سو ساتواں چکر ا  

شروعاتی بڑے ٹانکے کے گرد اگلی تین بل ٹانکا بنائیں ۔ (اور اس ہی ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے زنجیر ٹانکے بنائیں ۔ دو 
بنائیں ۔ جوڑا کا بڑے ٹانکوں کے گرد اگلی طرف سے تین بل ٹانکوں ٹانکوں میں اگلے دو  )جھنڈتین بل ٹانکوں کا طرف سے   

     یک دیکھئے ۔                                                                                                                  تصویر نمبر ا

    میں بڑے  ٹانکوں بڑے ٹانکے) اگلے چھ بڑے ٹانکے ۔ دو زنجیر ٹانکے ۔ دو  (دو*دو زنجیر ٹانکے والے کونے میں بنائیں 

                                                                            بنائیں ۔ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے تین بل ٹانکوں کا جوڑا 

۔ ایک سو سات تصویر نمبر دو دیکھئے  ۔ اگال ٹانکا خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں)ایک زنجیر ٹانکا بنائیں  ) 

بنائیں ۔ *                   ٹانکوں کے گرد اگلی طرف سے تین بل ٹانکوں کا جوڑاایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے چھ دہرائیں ۔ بار   

 **  بڑے ٹانکے کے گرد اگلی ۔ آخری دہرائی میں آخری تین دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو چار بار دہرائیں 

بل ٹانکوں بنے تین وڑے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے بڑے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے جطرف سے بنے تین بل ٹانکوں کے 
 کے جوڑے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔                                 

باره بڑے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے تین بل ٹانکوں کے ایک سو گیاره بڑے ٹانکے ۔ ۔ فی طرف ۔ کریںٹانکے شمار 
جیر ٹانکے والی جگہ ۔ دو زنجیر ٹانکے واال ایک کونہ ۔                                                   زن آٹھ ایکجوڑے ۔ ایک سو   
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                  یک سو آٹھواں چکر ۔                                                                                                           ا

دو بڑے میں بنائیں (بڑا ٹانکا ۔ دو زنجیر ٹانکے ۔ زنجیر ٹانکے والے کونے میں کھڑا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اس ہی کونے کسی بھی دو 
         تصویر نمبر ایک دیکھئے ۔                                                                                                       ٹانکے)

 * ابنائیں ۔ (اگلی ایک زنجیر جگہ میں بڑ ٹانکوں میں بڑے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے تین بل ٹانکوں کے جوڑےاگلے آٹھ   

ایک سو سات بار دہرائیں ۔   ۔ تصویر نمبر دو دیکھئے بنائیں ۔)  کے گرد پچھلی طرف سے تین بل ٹانکاٹانکے  ٹانکا بنائیں ۔ اگلے  

کے جوڑے ٹانکوں میں بڑے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے تین بل ٹانکوں بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلے آٹھ اگلی ایک زنجیر جگہ میں 
بڑے ٹانکے) *                              بڑے ٹانکے ۔ دو زنجیر ٹانکے ۔ دو  دو(بنائیں بنائیں ۔ دو زنجیر ٹانکے والے کونے میں   

کو چھوڑنے ہوئے    آخری کونے کے گروپ  دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو چار بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں ** 

مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔                پہلے کھڑے بڑے ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر   

۔ ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے تین بل ٹانکےایک سو باره بڑے ٹانکے ۔ ایک سو سات ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی طرف ۔   

دو زنجیر ٹانکے واال ایک کونہ ۔                           تین بل ٹانکوں کے سولہ جوڑے ۔بڑے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے   

 

پذیر ہوا ۔   ہشتم اختتامحصہ   
 

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

 

ہیں ۔  ےہو سکتہمارا فیس بک پیج گروپ ہیلن ہکوہولک میں شامل  لئےمدد اور رہنمائی کے   

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

 

 

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

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

                جیسے کہ میں آپ کا کرتی ہوں ۔                                                                                                 

 

ہیلن                                                                                                   آپکی  
 


