آشنایی با زمزمه هایی از گذشته  -با هم ببافیم سال 6102
ترجمه پریا آبادگر

طراحی ای که در آن از الگوهای سنتی استفاده شده،اما با یک تغییر امروزی.
به هر حال چطور ممکنه با طراحی مثل من از پیچیدگی و تغییر خبری نباشد!
خیلی خوشحالم و باعث افتخار من است که این طرح را با شما شریک بشم و در یک با هم ببافیم در  CAL-Crochet A Longدر
فیسبوک میزبان شما باشم.
مامان بزرگم سال ها پیش وقتی یه بچه بیشتر نبودم ،قالب بافی رو به من یاد داد.خاطراتشیرینی از اون روزها دارم ،وقتی مامان بزرگ با
یک گل  4پر خیلی ساده پتو می بافت.دوست داشتم این طرح را بر اساس شیرین ترین خاطرات قالب بافی خودم طراحی کنم،با استفاده از
قالب بافی سنتی اما با وارد کردن تغییراتی روی آن ها .به عالوه دوست داشتم این یک کار ساده باشه تا همه با هر توانایی و تجربه ای
بتونن ازش استفاده کنن.
هر هفته چند تایی از خاطراتم رو با هم مرور می کنیم و من داستانی رو که هر پایه از این کار با خودش داره ،براتون تعریف می کنم.
این با هم ببافیم  9هفته است ،و دستور بافت آن در سایت من به صورت رایگان خواهد بود.

هر هفته یا موتف های مربع شکل داریم،یا قطعه ی قالب بافی ،و یا روی تمام کار مشغولیم.
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در ضمن  4شیوه جدید برای وصل کردن موتیف ها در این کار استفاده شده،که هر  4تا با آموزش تصویری کامل در سایت خواهند
بود.مثل بقیه ی کارهام دوست دارم کار جدیدی رو انجام بدید تا یاد بگیرید و رشد کنید.
پتوی نهایی به شکل مستطیل خواهد بود،اما انتخاب های زیادی وجود دارد تا بتوانید آن را به هر شکل و سایزی که دوست دارید و با
سلیقه ی شما هماهنگی دارد در بیاورید.

♥لطفا به خاطر داشته باشید این کار طراحی من است و تحت قانون کپی رایت.می توانید این لینک را با بقیه به اشتراک بگذارید،می
توانید دستورات و عکس ها را برای استفاده شخصی پرینت کنید،اما لطفا آن را تغییر ندهید و در آن به هیچ شکلی دست کاری نکنید.
لطفا همون طوری که من شما رو دوست دارم و بهتون احترام می زارم،من رو دوست داشته باشید و به من احترام بگذارید♥ .

شروع کار در پنجشنبه سیزدهم اکتبر  6102خواهد بود.
♥ می توانید دستورات را از بالگ من دنبال کنید.
♥ یا آموزش مصور کامل آن را به صورت پی دی اف دانلود کنید.
♥یا حتی فقط دستور بافت را با یک عکس کوچک دانلود نمایید.
این دستور بافت توسط گروهی از خانم های دوست داشتنی از گروه  CAL - Crochet A Longدر فیسبوک به بسیاری از زبان های
زنده دنیا ترجمه می شود.

♥موارد کارآمد
♥ آموزش ها -دستور بافت هر بخش ،هر پنجشنبه حدود ساعت  7بعد از ظهر به وقت بریتانیا در بالگ من منتشر خواهد شد.این فاصله
ی یک هفته ایبرای این است تا همه در سراسر دنیا وقت کافی برای بافتن پیدا کنند.

♥ پرینت فایل های پی دی اف  -هر هفته می توانید دستور بافت ها را به صورت یک فایل پی دی اف دانلود کنید.آن هم یا به
صورت تصویری یا فقط متن دستور.
♥ عضویت در خبرنامه سایت  -اگر تا به امروز این کار را نکرده اید ،یادتان باشد که از حاال در خبرنامه سایت عضو شوید ،تا هیچ
کدام از تازه های سایت را از دست ندهید.
♥ . Ravelryلطفا این با هم ببافیم را در لیست ریورلی خود وارد کنید و اگر دوست دارید عضو گروه من در آن جا شوید.
♥فیسبوک -با هم ببافیم در فیسبوک را ببینید و در آن عضو شوید که در آن می توانید مهمان باهم ببافیم امسال باشید و همیشه از کمک
ها و پیشنهادات دوستانه اعضا استفاده کنید.
فراموش نکنید صفحه فیسبوک من  face book pageرا الیک کنید،تا به اطالعات این با هم ببافیم و دیگر کارهای من دسترسی داشته
باشید.
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♥ ترجمه ها – خوشحالم که اعالم کنم ،با هم ببافیم من توسط گروهی از بانوان در گروه فیسبوک به زبان های مختلفی ترجمه می شود.

♥ترجمه ها
ترجمه های این بخش به محضآماده شدن به لیست اضافه می گردند.
منتظر این پروژه ی بین المللی و انرژی ای که گروه قالب بافان می دهند،هستم.

♥اختصارات و پایه های مورد استفاده
در این دستور بافت از اختصارات آمریکایی استفاده شده است.
در اولین صفحه ی هر بخش یک جدول از اختصارات قرار داده می شود.
و همین طور در هر رج در مورد پایه های استفاده شده در آن آموزش مفصل قرار داده می شود.

♥ سطح
همه افراد در هر سطح و تجربه را به انجام این پروژه دعوت می کنم.

♥آنچه نیاز دارید
صبر داشته باشید ،به آن هم می رسیم،اول بهتر است ببینیم من از چه چیزهایی استفاده کردم و چه چیزهایی وجود دارد که شما می توانید
از آن ها استفاده کنید.

♥کامواها
اسپانسر این با هم ببافیم کاموا  Stylecraftاست.
 4بسته کاموا برای این طرح موجود است ،کاموای مخصوص استایل کرفت یا آران،که اکریلیک هستند و کاموای محبوب من.
فروشگاههای اصلی که می توانید از آن ها خرید کنید  Deramoresو  Wool Warehouseهستند.
لینک خرید اینترنتی کاموا در پست معارفه وبسایت من قرار دارد.
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♥رنگ های پاستلی فریبنده

رنگ های لطیف پاستلی که یادآور دهه ی  05هستند(قبل از به دنیا آمدن من!)
این رنگ هابه انسان یک حس و ایده ی لطیف قدیمی می دهد،از سودا،فواره ها و روزهای اولیه ی "راک اند رول"،وقتی با این کامواها
می بافی ناخودآگاه به یاد موهای پرپشت و دامن های بلند می افتی.
این بسته شامل " کاموای مخصوص دابل نیت هست.
سفید  3کالف ،کرم  3کالف،ویستریا (3یاسی) کالف  ،گلبهی پاستلی  2کالف و زرد لیمویی  2کالف.
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♥ جعبه رنگ
رنگ های شاد هیپی وار،جعبه ی مداد رنگی کودک درون،رنگ های دهه ی .21وقتی همه یاد گرفتند که خودشان را آزادانه بیان کنند،تا
از جعبه بیرون بیایند و از زندگی مثل یک کودک معصوم لذت ببرند.چیزی که همه نیاز داریم تا هر از گاهی انجام دهیم.
این بسته شامل :کاموای دابل نیت مخصوص اتایل کرفت است
آبی  3کالف ،آبی کبود  6کالف،قرمز  6کالف،بنفش  6کالف،گلبهی  6کالف،زرد  6کالف

♥شکر قهوه ای

دهه ی  71را به یاد بیاورید،رولینگ استون.من خاطرات خیلی خوبی دارم از زمانی که یاد گرفتم برای خودم کیف ببافم و این رنگ ها در
این بسته موجود است.حتی اناق خوابم هم با این رنگ ها تزیین شده بود!
این بسته شامل :کاموای مخصوص آران استایل کرفت می باشد
کرم  2کالف،قهوه ای تیره  5کالف،مسی  4کالف،شتری  4کالف و طالیی  3کالف.
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♥کامال میهن پرستانه
برای من قرمز،سفید و آبی رنگ هایی هستند که روح بیشتر ما رو در یک جایی از زندگی تحت تاثیر خودشون قرار دادند.
خاطرم هست که در دهه ی  01این رنگ ها را به تن خیلی از مردم می دیدم!
دامن های را-را ،کت و شلوارهای راه راه و البته نایکی پوش ها ،اما نه در یک بازه ی زمانی!!
این بسته شامل آران مخصوص استایل کرفت می باشد
 04کالف کرم،قرمز  4کالف و آبی رنگ جین  4کالف.
اندازه ی نهایی این پتو حدودا:
♥با کاموای دابل نیت و قالب  4میل  50:و  0/6اینچ در  23اینچ  030 /در  021سانت
♥با کاموای آران یا وورستد و قالب  5.5میل  20:اینچ در  00اینج  076 /در  614سانت می باشد.
برای آن دسته از دوستانی که کاموای خودشان را انتخاب می کنند
♥کاموای دابل نیت  3035متر یا  4002یارد نیاز دارند
♥از کاموای وورستد یا آران  4306متر یا  4710یارد کاموا.
به یاد داشته باشید که این مقدار کاموا بسته به کشش دست هر نفر تغییر می کند و حدودی حساب شده است.
لطفا کاموای بیشتری تهیه کنید و این همیشه بهتر است که کاموا اضافه بیاورید تا این که کم بیاورید و آن رنگ را پیدا نکنید یا شرکت دیگر
ان رنگ را تکرار نکند،که آن وقت از ناراحتی دیوانه می شوید...درسته !
منتظرم که با هم ببافیم و خوش باشیم.
دوستدار شما هلن
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