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اوکٹاگونیکل تعارف  
 

 اس کروشے آلونگ کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ انگریزی زبان نہیں سمجھتے وہ بھی اس میں شامل ہو سکیں 
 

 یہ کروشے آلونگ آٹھ اکتوبر دو ہزار بیس بروز جمعرات شروع ہوگا اور آٹھ ہفتوں میں مکمل ہوگا ۔ 
 ہر حصہ جمعرات کے روز سات بجے شام برطانوی وقت کے مطابق شائع کیا جائے گا   

 سے حاصل کر سکتے ہیں ۔    Helen’s Hookaholics اس کا لنک آپ میری ویب سائٹ اور میرے فیس بک پیج
 

پہ بنیادی ٹول برائے ترجمہ دیا گیا ہے ، کسی بھی صفحے کے    www.crystalsandcrochet.comمیری ویب سائٹ  

اپنی زبان کا ترجمہ حاصل کریں   کےسیدھے ہاتھ کے کونے میں بنے جھنڈے پہ کلک کریں ، اور اپنی ملک کے جھنڈے کو سلیکٹ کر 

 ۔
 

 
 
 نمونہ پہ کاپی رائٹ ایکٹ الگو ہوتا ہے ۔ اس  ♥

 نمونہ کے تراجم میری اجازت سے کئے گئے ہیں ، اس نمونے / کروشے آلونگ کا کوئی بھی حصہ شئیر کرنے کی اجازت نہیں ہے ۔ 
 آپ اس نمونے کی کاپی یا شئیر یا چھاپ نہیں سکتے نہ ہی میری تصاویر کو کسی اور فارمیٹ میں چھاپ سکتے ہیں ۔  

 
  ، لیکنآپ میری ویب سائٹ یا ریولری سٹور کی معلومات کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے استعمال کے لئے چھاپ سکتے ہیں ♥

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

 

 
 

نمونے کو حاصل کرنے کے لئے پوسٹ کے نیچے کی طرف اور نمونہ کے جس حصے کی ضرورت ہے اسے وہاں سے حاصل کر  

 لیں ۔
 نیچے کی طرف اشارہ کرتے تیر پہ کلک کریں ۔ اپنی پسند کے ٹرم یا زبان کو سلیکٹ کر کہ اور باسکٹ میں ڈال لیں ۔ 

باسکٹ سے چیک اوٹ کریں اور اطمینان کرلیں کہ اگر آپ فری یا مہوار میمبر ہیں تو آپ نے سائن ان کیا ہے ، یا اگر آپ بطور مہمان  

یل پتہ ڈال دیں تاکہ نمونہ آپ کو ای میل کر دیا جائے ، جب آپ چیک آوٹ کررہے ہوں گے تو ڈاون چیک آوٹ کررہے ہیں تو اپنا ای م

لوڈ کرنے کے لئے سیدھے ہاتھ کی طرف لنک نظر آجائے گا  جسکے نیچے لکیر ہوگی ، اس سے آپ فوری طور پر ڈاون لوڈ کر  

 سکتے ہیں ۔ 
 

 
 
 

 بنائیں گے     ہم پورے سائز کا آٹھ کونوں واال کمبل یا بلینکٹ
 

 ڈیرا مور اور وول ویر ہاوس سے تین طرح کے پیک حاصل کر سکتے ہیں، ان کے لنک میری ویب سائٹ پہ موجود ہیں   
 

https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
http://www.crystalsandcrochet.com/
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 ۔ سٹائل کرافٹ اسپیشل ڈبل نٹ ہم آہنگ نرم ہلکے رنگوں کا امتیزاج ہیں   ہارمنی 

 یارن پیک میں شامل ہیں : کریم ، پارچمینٹ ، سائپرس ،لنکن ، ایپریکوٹ  
 
 
 
 
 
 

۔ سٹائل کرافٹ کے قدرتی کاٹن اور بیمبو کا خوبصورت امتیزاج ہیں، اور سکون کا احساس   پیس

 دالنے والے رنگ ہیں ۔  
 میں شامل ہیں: ایکرو ، سرف ، سئ فوم ، ویج وڈ ، کورل، ایزیلیا ، بٹر ملک   یارن پیک

 

 
 
 

۔ سٹائل کرافٹ اسپیشل ڈبل نٹ انگ جو قوس قزہ کے رنگوں کا خوبصورت امتیزاج ہیں سلور   بیلینس

 .یا چاندی رنگ کو بنیادی رنگ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے
ک ، پاوڈر پنک ، اسپائس ، کلیمینٹائن ،ساٹرون ، لیمن ، گرین  یارن پیک میں شامل ہیں: سلور ،لپ اسٹ

 ، سپرنگ گرین ، ایمپائر، ٹرکوئز ، الپس ، کالوڈ بلیو ، پروپر پرپل ، لیوینڈر ۔
 

 
 

 سکتے ہیں ۔   ہر چکر میں استعمال کئے گئے رنگوں کی تفصیل کا پی ڈی ایف اوکٹاگونیکل کی تعارفی پوسٹ سے حاصل کر
 

ے پسند کے رنگ استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں آپ اپنے پسند کے یارن اور رنگ استعمال کریں اور میں  میں آپ کو اپن

 انتظار کروں گی آپ کے پسند کے رنگوں سے بنے کمبل کو دیکھنے کا  
 

 اون یا یارن جو استعمال ہوا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے  
 نارمل ڈبل نٹ یارن ۔ # تین وزن ۔ آٹھ پالئی ۔  تقریبا چار ہزار اڑتالیس میٹرز ۔ چار ہزار چار سو اٹھارہ گز ۔  چار ایم ایم جی ہک ۔ 

 مکمل  کمبل کا سائز : ایک سو ستر سینٹی میٹرز/ سڑسٹھ انچ ہے  
 

 ہزار پانچ سو اٹھائیس میٹرز ۔ تین ہزار آٹھ سو باون گز ۔ تین اعشاریہ پانچ ایم ایم ای ہک  نیچرلز ۔ تقریبا تین
 مکمل کمبل کا سائز: ایک سو بیالیس سینٹی میٹرز / چھپن انچ ۔

 
 م ایم آئی ہک آرن ۔ ورسٹیڈ ۔ دس پالئی ۔ # چار وزن تقریبا ۔ چار ہزار پانچ سو پچاس میٹرز ۔ چار ہزار پانچ سو پچاس گز ۔ پانچ ای

 مکمل کمبل کا سائز: ایک سو پچاسی سینٹی میٹرز/ تہتر انچ ۔
 


