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US terms used throughout. 

Part 6 

Abbreviations  

 

 

 

St, sts Stitch, stitches Hdc Half double crochet Fl Front loop only 

R Round Dc Double crochet  Bl Back loop only  

Ch Chain  Tr Treble crochet Fp Front post 

Sl-st Slip stitch Dtr Double treble crochet Bp Back post 

Sc Single crochet Ttr Triple treble crochet   
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 6بخش 

 

بنفش مشخص شده اند،آن ها برای کمک و راهنمایی به ایتالیک و با رنگ : نکته ها ][ 

 شما هستند،

 .را خصوصا برای مبتدی ها آسان تر کند و امیدوارم زندگی

 .در کروشه و با شماره ی عکس مورد نظر مشخص خواهد شد][اشاره به عکس ها 

 
 .دستورالعمل های داخل ستاره ها را به دفعات مشخص شده تکرار کنید* *

 .تمام یک رج یا یک طرف کار به کار می رود و دستورالعمل های مختلفی را شامل می شود که معموال برای

 .این تکرار ها تعداد کم تری پایه را در بر می گیرند. دستورالعمل های داخل پرانتز را به دفعات مشخص شده تکرار کنید)(

 :پایه های مخصوص این بخش

پایه ی مورد نظر فرو کرده ،یک حلقه درست کنید،در دومین پایه هم  قالب را در:شونده ( جمع )پایه کوتاه کم  3

نخ را روی قالب انداخته و (پایه بیرون بکشید 3حلقه یا نخ از  3)همین کار را تکرار کنید،و همچنین در سومین پایه ،

 .از هر سه حلقه عبور دهید

پایه ی مورد نظر فرو برده ،نخ را روی قالب  نخ را روی قالب بگیرید،قالب را توی:شونده ( جمع )پایه بلند کم 3

حلقه  3حلقه روی قالب داریم،در پایه ی بعدی هم همین کار را تکرار کرده ،حاال  2انداخته و از هر دو عبور دهید،

حلقه بر روی قالب می ماند،که با یک نخ روی قالب  4روی قالب داریم،و به همین ترتیب در پایه ی بعدی که نهایتا 

 .حلقه پایه ی ما تکمیل می شود 4ون کشیدن از هر و بیر

در [که به عنوان اولین پایه بلند نیمه کاره محسوب می شود]زنجیره بزنید، 2:پایه بلند جمع شونده شروع کننده 3

بار دیگر تکرار کنید و  2حلقه روی قالب خواهیم داشت، 2دومین پایه نخ را روی قالب انداخته و از هر دو رد کنید،

 .حلقه ی روی آن رد کرده و پایه را تکمیل کنید 4بعد نخ را روی قالب گرفته از 

پایه بلند نیمه کاره بزنید،نخ را روی  5در پایه ی مورد نظر .پایه بلند کم شونده بزنید 5یک شکوفه با : پایه حبابی

 .ل می گیردحلقه عبور دهید،وقتی پایه ی بعدی را ببافید این پایه شک 6قالب گرفته و از هر 
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من آن را به صورت لیست در آوردم تا بافت از روی آن .این رج از آن چه به نظر می رسد،پیچیده تر است:نکته 

تمام پایه هایی که در حلقه های پشتی زده می شوندجلوی فضای تک زنجیره ای زده می شوند و نه آسان تر شود،

 .روی آن

بین یکی از دانه ذرتی هیا ششم و هفتم به  34فضای تک زنجیره ای رج  نخ جدید را روی قالب گره بزنید، در.44

در پایه ی بعدی همراه چهارمین پایه ی سه مرحله ای از پایه صدفی های بافته شده در رج قبل یک پایه کوتاه بزنید،

همراه اولین پایه  هفتم و هشتم به بین یکی از دانه ذرتی های 34یک پایه کوتاه ببافید،در فضای تک زنجیره ای رج 

 [1شکل شماره ]ی سه مرحله ای از پایه صدفی بعدی در رج قبل یک پایه کوتاه بزنید

در حلقه ی پشتی سومین پایه  [ 2شکل شماره  ]پایه کوتاه برجسته از زیر ببافید، 3، 33ی در رج  دانه ی بعد  3در *

دور پایه کوتاه بعدی در رج قبل یک پایه  [   3شماره شکل ]  ایه بلند ببافید،پیک 33بلنداز صدفی بافته شده در رج 

 کوتاه برجسته از رو بزنید،

پایه ی سه مرحله ای بعدی پایه  7یک پایه بلند ببافید،دور  33در حلقه ی پشتی پنجمین پایه بلند از پایه صدفی رج 

 برجسته از زیر می زنیم، کوتاه

یک پایه بلند بافته ،دور پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه برجسته  33در حلقه ی پشتی سومین پایه بلند پایه صدفی رج 

 از رو می بافیم،

 یک پایه بلند زده ، 33در حلقه پشتی پنجمین پایه بلند از صدفی رج 

پایه کوتاه برجسته از زیر می زنیم، دور پایه ی سه مرحله ای بعدی یک پایه  4پایه ی سه مرحله ای بعدی  4دور 

 پایه بلند برجسته از زیر می زنیم، 4از زیر می زنیم،و در دو تای بعدی هر کدام  ساده برجسته

 

یک پایه سه مرحله ای ببافید، دور پایه کوتاه بعدی یک پایه بلند  33در حلقه ی پشتی سومین پایه بلند از صدفی رج 

 یک پایه بلند بزنید، 33در حلقه پشتی پنجمین پایه بلند از صدفی رج  برجسته از جلو ببافید،

پایه ی سه مرحله ای دو پایه ی بلند برجسته از زیر ببافید،در پایه سه مرحله ای بعدی یک پایه ساده ی برجسته  2در 

 .پایه کوتاه از زیر برجسته بزنید 4پایه سه مرحله ای بعدی  4در از زیر ببافید،

یک پایه بلند ببافید، دور پایه کوتاه بعدی پایه کوتاه برجسته از رو  33پشتی سومین پایه بلند از صدفی رج  در حلقه ی

 .بزنید

مرحله ای بعدی پایه کوتاه برجسته  3پایه ی  7یک پایه بلند زده،در  33در حلقه پشتی پنجمین پایه بلند از صدفی رج 

 .از زیر ببافید

 

یک پایه بلند ببافید، دور پایه کوتاه بعدی پایه کوتاه برجسته از رو  33بلند از صدفی رج  در حلقه ی پشتی سومین پایه

 .بزنید

پایه کوتاه  3مرحله ای بعدی  3پایه ی  3یک پایه بلند زده،در  33در حلقه پشتی پنجمین پایه بلند از صدفی رج 

 ،برجسته از زیر ببافید

از پایه صدفی رج و چهارمین پایه سه مرحله ای  34شم و هفتم رج در فضای تک زنجیره ای بین دانه ذرتی های ش

قبل یک پایه کوتاه ببافید،در پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه زده ، در فضای تک زنجیره ای بین دانه ذرتی های هفتم و 

 .*و اولین پایه سه مرحله ای پایه صدفی بعدی یک پایه کوتاه ببافید 34رج  هشتم
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 .را حذف کنید آخرین گروه دانه ذرتی ها ی به هم چسبیده بار دیگر تکرار کنید، 7ستاره را مراحل بین دو 

 

.آخرین پایه را با یک بست به اولین پایه متصل می کنیم  

پایه ساده برجسته  2پایه کوتاه برجسته از زیر، 22پایه کوتاه برجسته از رو، 4پایه کوتاه،  3در این رج در هر تکرار 

پایه ی سه مرحله ای در حلق ی  2پایه بلند در حلقه ی پشتی، 2پایه بلند برجسته از زیر، 4پایه بلند از رو، 4از زیر،

 پشتی داریم

پایه ساده برجسته از  46پایه کوتاه برجسته از زیر، 224پایه کوتاه برجسته از رو، 32پایه کوتاه،  24در مجموع 

پایه ی سه مرحله ای در حلق ی  46پایه بلند در حلقه ی پشتی، 64ز زیر،پایه بلند برجسته ا 32پایه بلند از رو، 2زیر،

 پشتی
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دوتا یکی )پایه ی کم شونده می زنیم 3پایه کوتاه رج قبل  3با همان رنگ قبلی به بافت ادامه می دهیم،روی .42

 [2و  4شکل ( ]کردن

می [که همان پایه بلند برجسته از رو می باشد]پایه بلند در پایه ی بعدی  3ببافید،پایه بلند  24پایه ی بعدی  24در *

 .*پایه بلند کم شونده داریم 3پای ی بعد  3پایه ی بعدی ،و در  24پایه بلند در  24زنیم،

 .بار دیگر تکرار کنید،آخرین پایه بلندهای کم شونده را حذف کنید 7مراحل بین دو ستاره را 

 .را به اولین پایه با یک بست وصل نموده ،نخ را قطع کنید  ودر محل محکم نماییدآخرین پایه 

 پایه بلند کم شونده داریم 4پایه بلند و  54در هر تکرار 

 .پایه بلند کم شونده  2پایه بلند و  402در مجموع 
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تایی پایه بلند در یکی از گوش های 3از دسته هایی در دومین پایه بند از یکی نخ جدید را به قالب گره زده ، .43

 پایه کوتاه دیگر در همان پایه ببافید، 2پرمان یک پایه کوتاه بزنید،و باز  2ستاره 

 22بار،در 2( پایه کوتاه کم شونده بزنید، 3پایه ی بعدی  3در ) پایه ی بعدی هر کدام یک پایه کوتاه ببافید، 23در *

پایه  3[ تای است 3که همان پایه بلند دومی از دسته های ] پایه کوتاه زده ،در پایه ی بعدی  4پایه ی بعد هر کدام 

 .*کوتاه می بافیم

 .پایه کوتاه آخر را حذف کنید 3بار دیگر تکرار کنید، 7مراحل بین دو ستاره را 

 .آخرین پایه را به اولین پایه با یک بست وصل نمایید

 پایه کوتاه کم شونده داریم 2پایه کوتاه و  42در هر تکرار 

 پایه کوتاه کم شونده 46پایه کوتاه   و  324در مجموع 
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ن پایه های کم شونده کارتان تمیز بماند و حلقه های یکسانی داشته باشیم ، بعد از زدن دبرای این که بعد از ز: 1نکته 

 .اولین حلقه کار را تا کنید

به خاطر .باید کا را پشت و رو کرده ،برگردانید به طوری که پایه حبابی ها به سمت راست بخوابنددر این رج :2نکته 

داشته باشید که در طول بافت دو راه بعدی دو مرتبه باید کا را پشت و رو کنید،بنابراین حلقه های بافته شده برعکس 

 .ی بافت بزنیمخواهند شد ،درست مثل این که به جای یک رج دایره ای در یک رج خط

اولین پایه بعد از پایه حبابی را جا نیندازید،به خصوص اولین پایه ی بعد از پایه حبابی رأس پرهای ستاره را : 3نکته 

و در ( به طوری که پشت کار به سمت شما باشد) با همان رنگ قبلی ،یک زنجیره بزنید ، کار را برگردانید .44.

 پایه کوتاه بزنید، 4پایه ی بعدی  4ر همان پایه یک پایه کوتاه ببافید،د

 3که همان ] پایه ی بعدی  3در بار، 3(پایه کوتاه بزنید 5پایه ی دیگر  5در پایه ی بعدی یک پایه حبابی ببافید،در *)

پایه ی بعدی  5در )پایه ی کم شونده ی سه تایی با پایه کوتاه بزنید [پایه ی جمع شونده و پایه کوتاه بعد از آن می باشند

چهارمین پایه حبابی در دومین پایه کوتاه از دسته پایه کوتاه های ] بار 4(پایه کوتاه زده ،در بعدی یک حبابی ببافید 5

 .*پایه کوتاه بزنید 5پایه ی دیگر  5در  [ راس پرها می باشد

 .بار دیگر تکرار کنید،پایه کوتاه آخر را حذف کنید 7مراحل بین دو ستاره را 

 .آخرین پایه را به اولین پایه با یک بست وصل نمایید

 7پایه جمع شونده و  4پایه کوتاه و  40در هر تکرار 

 پایه حبابی  داریم

 56جمع شونده و  2پایه کوتاه   ، 320در مجموع 

 .حبابی
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 .پایه ی بعد از پایه حبابی ها را جا نیندازید: نکته

با همان نخ قبلی ،یک زنجیره بزنید و کار را برگردانید،اینبار روی کار باید به سمت شما باشد،در همان پایه .45

 پایه ی ساده بزنید، 3در پایه حبابی یک پایه ساده بزنید،[یعنی آخرین پایه کوتاه قبل از پایه حبابی]

پایه ساده های ششم دوازدهم و هیجدهم بر روی پایه ی حبابی :نکته ]پایه ی ساده داریم ، 22پایه ی بعدی  22در * 

 پایه بلند جمع شونده ، 3[قرار خواهند گرفت

بر روی پایه ی حبابی قرار  پنجم،یازدهم و هفدهم پایه ساده :نکته ]پایه ی ساده می زنیم،، 22پایه ی بعد  22در 

 .پایه ی ساده می زنیم 3[که همان پایه حبابی در نوک پر ستاره است]در پایه ی بعدی  [خواهند گرفت

 .بار دیگر تکرار کنید،پایه کوتاه آخر را حذف کنید 7مراحل بین دو ستاره را 

 .آخرین پایه را به اولین پایه با یک بست وصل نمایید،نخ را قطع کنید

 ع شونده داریمپایه بلندجم 4پایه ساده و  47در هر تکرار 

 .پایه بلندجمع شونده 2پایه ساده   ، 376در مجموع 
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تایی پایه ساده ها در یکی از  3نخ جدید را روی قالب گره می زنیم، یک پایه بلند در دومین پایه ساده از دسته ی .46

یک زنجیره زده ،پایه ی بعدی را رها *) در همان پایه ،( زنجیره ،یک پایه بلند  4) پر بزنید، 2رأس های ستاره ی 

یک زنجیره زده ،پایه ی بعدی را رها کنید، و در پایه ی *) بار،، 23( پایه بلند ببافید 4و در پایه ی بعدی کنید، 

 *ببافید( یک پایه بلند، زنجیره ،یک پایه بلند 4)بعدی

دوازدهمین پایه بلند بعد از دسته های رأس پرهای ستاره در هر سمت توی پایه بلندهای جمع شونده بافته می :نکته 

 .پایه ساده قرار خواهند گرفت 3ایه ساده از دسته ی نوک متشکل از شوند،و فضاهای گوشه دار جدید در دومین پ

 .بار دیگر تکرار کنید،آخرین دسته ی گوشه دار را حذف کنید 7مراحل بین دو ستاره را 

 .آخرین پایه را به اولین پایه با یک بست وصل نمایید،نخ را قطع کنید

 یمفضای تک زنجیره ای دار 24پایه بلند و  25در هر تکرار

 .فضای تک زنجیره ای 432پایه بلند و  200در مجموع 

 .انتهای نخ ها را در بخش بعدی انجام دهید چرا که بدین ترتیب کار به مراتب تمیز تر جلوه می کندقایم کردن  : نکته

 

 

 

 

 

حاال شما یک ستاره زیبای 

به  6و بخش  دیگر دارید

 ..پایان رسیده

 .تا هفته ی بعد


