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Mandala Madness Part 2 
 

 تب مانداال بخش دوم

و فراموش نکنید که کارهایتان را با ما به .این هفته همه به ستاره های زیبایی بدل می شویم،پس بگذارید خالقیتتان بدرخشد

 .اشتراک بگذارید ،به خصوص در فیسبوک که کمک منتظر هر کسی است که توی راه مانده باشد

می اندازد ،که زنبقی است باوقار و خاص با قدمتی صد ساله،و Fleur De Lys شکوفه های سه تایی این بخش مرا به یاد 

 .یکی از شیوه های دلخواه من برای استفاده از شکوفه هاست

 

حه شما می توانید لینک این صف.لطفا از خاطر نبرید که این کار طراحی من است،و تحت حمایت قانون کپی رایت

عکس ها و نوشته ها را دانلود کنید ،اما لطفا آن ها را به هیچ صورتی عوض ,را با افراد دیگر به اشتراک بگذارید

 .نکنید

 .لطفا همان زور که من شما را دوست دارم و به شما احترام می گذارم ،مرا دوست بدارید و به من احترام بگذارید

♥ I suggest taking a look through the photo tutorial here before downloading 

the pdf to work from, which you will find at the end of the tutorial. 

 .پیشنهاد می کنم قبل از دانلود نسخه ی پی دی اف نگاهی به عکس های این بخش بیندازید

♥ You will also find the link to the Video Tutorial by Esther Dijkstra from 

itsallinanutshell at the end of this tutorial. 

 

 itsallinanutshellدر انتهای این بخش از اموزش می توانید لینک ویدئویی را ببینید  

♥ Materials and Colours 

For the purposes of this tutorial I am using Scheepjes Merino Soft  and a 4 mm 

Clover Amour Crochet Hook. 

 

The colours used in each round are listed below, they are not included in any pdf 

files, so you may want to take a moment to make a note of the colour way you are 

following. 

 

http://itsallinanutshell.com/
http://itsallinanutshell.com/
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US terms used throughout. 

 

 

Part 2 

 بخش دوم

 اختصارات
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   

 

 

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

 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 

 

 

 

http://www.crystalsandcrochet.com/
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 .دستورالعمل های داخل ستاره ها را به دفعات مشخص شده تکرار کنید **

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

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

 

 

 پایه های اختصاصی این بخش  
 

قالب را به حلقه ی پشتی پایه ی سه مرحله ای بعدی  و حلقه ی پشتی دانه ای از رج قبل که درست در زیر این دانه قرار گرفته  :پایه کوتاه تاشو 

 .تکرار کنیدوارد کنید ،نخ را روی قالب انداخته و از هر حلقه بیرون بکشید و این کار را دو بار 

 

یکی از گروه پایه ها ببافید،در پایه ی بعدی یک ( پنجمی از آخر)مین پایه کوتاه برجسته 43نخ جدید را روی قالب گره بزنید،یک پایه کوتاه در  .16

 پایه کوتاه می زنیم ،

زنجیره  می زنیم،دور باالی  5بعدی یک پایه کوتاه،در چهارمین پایه کوتاه برجسته گروه پایه یا گلبرگ بعدی یک پایه کوتاه می بافیم،در پایه ی *

مین پایه یک پایه کوتاه می بافیم،یک پایه کوتاه 43در  زنجیره زده ، 5یک پایه کوتاه برجسته از زیر می بافیم، 34پایه ی سه مرحله ای  وسطی رج 

 .در دانه ی بعدی

 .آخر را حذف کنیدپایه کوتاه  4بار دیگر تکرار کنید، 7مراحل بین دو ستاره را 

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

 .زنجیره ای 5فضای  31پایه کوتاه برجسته و  8پایه کوتاه  44
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 4ی بعدی پایه  4یک پایه بلند محسوب می شودو یا کار را با یک پایه بلند آغاز کنید،در زنجیره بزنید که به عنوان 4.  37

 پایه بلند ببافید،

بعدی  زنجیره ای 5،پایه کوتاه برجسته را نبافید،در فضای (پایه کوتاه بزنید 4پایه ی ساده و  4) زنجیره ای 5در فضای *

 .*پایه بلند ببافید 3دانه ی بعدی  3،در (پایه ی ساده  بزنید 4پایه کوتاه و  4)

 .بار دیگر تکرار کنید 7آخر را پایه بلند  3مراحل بین دو ستاره  به غیر از 

 .آخرین پایه را به ابتدای سه زنجیره ی اول با یک بست وصل کنید

 .پایه بلند خوایم داشت 44پایه ی ساده و  44پایه کوتاه  38در انتها 
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شکوفه با پایه های سه مرحله ای یک ) با همان نخ قبلی به بافت ادامه می دهیم، روی پایه بلند سوم یک بست می زنیم . 38

 .خواهد بود( یعنی سومین پایه بلند  ) که مه در همان پایه  ( شکوفه زنجیره ، 4شکوفه ، زنجیره ، 4بزنید،

بزنید  و   زنجیره 3*پایه کوتاه ببافید، 3پایه ی بعدی هر کدام  4دانه ی بعدی را رها کنید و نبافید،در  5بزنید،  زنجیره 3*

 4پایه سه مرحله ای شکوفه بزنید، 4با [ )همان سومین پایه بلند بعدی] در دانه ی بعدی  دانه ی بعدی را رها کنید، 1

دانه ی بعدی را رها  5بزنید  ، زنجیره 3بار دیگر تکرار کنید، 1مراحل بین دو ستاره را  (.*شکوفه  زنجیره ، 4شکوفه ، زنجیره ،

 .دانه ی بعدی را رها کنید 1بزنید  و   زنجیره 3*کنید،،

 .دانه ی آخر را به شکوفه ی ابتدای رج وصل کرده ،نخ را قطع و در جای خود محکم کنید

 43پایه کوتاه  31

 4فضهی  31شکوفه 

 31زنجیره ای  و 

زنجیره ای  3فضای 

 .داریم 
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 بافت انجام می شود و چون خیلی طوالنی است ، آن را برای  38و  37 35رج  4در این رج در دانه های : نکته . 31

 .راحتتر کردن کار شما به صورت یک لیست می نویسم

کی از جفت و اولین پایه کوتاه ی  35نخ جدید را به قالب گره زده و با یک پایه کوتاه به حلقه ی پشتی پایه کوتاه از زیر رج 

 وصل می کنیم،38پایه کوتاه های رج 

و   35را رها کرده ، نمی بافیم،و در حلقه ی پشتی پایه برجسته ی بعدی از رج  35پایه کوتاه برجسته ی بعدی از رج *

زنجیره  3از روی کار روی فاصله ی  37، در رج [  4و  3شکل شماره ی .] یک پایه کوتاه بزنید 38دومین پایه از رج 

 پایه ی ساده ببافید، 4ای رج قبل 

 هر کدام یک پایه بلند بزنید، 37دانه ی بعدی از رج  4در 

 یک پایه کوتاه ، 38در شکوفه های رج 

 ،پایه کوتاه ببافید 4ذنجیره ای ، 4و دذ فضای 

 یک پایه کوتاه ، و یک زنجیره بزنید،[ برای درست کردن فضای گوشه دار جدید] در شکوفه ی بعدی 

 پایه کوتاه بافته ، 4زنجیره ای بعدی  4فضای در 

 در شکوفه یک پایه کوتاه می زنیم،

 پایه کوتاه زده،3زنجیره ای بعدی  3در فضای 

دانه  4، اولین پایه را رها کنید، در هر کدام از  37زنجیره ای بافت می زنیم و همین طور رج  3فضای وی درحالیکه از ر

 پایه ی ساده ببافید، 4دانه بعدی  4 ی بعدی یک پایه بلند بزنید، در

مراحل بین دو  .*یک پایه کوتاه بزنید 38و اولین پایه کوتاه رج  35در حلقه ی پشتی چهاردهمین پایه کوتاه برجسته ی رج 

 .بار دیگر تکرار کنید 7ستاره را  به غیر از پایه کوتاه آخر،

 .آخرین پایه را به اولین پایه با یک بست متصل کنید

 پایه بلند 44پایه ساده  44پایه کوتاه   11

 .فضاهای تک زنجیره ای گوشه دار در شمارش جزو پایه ها محسوب نمی شوند: نکته 
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پایه کوتاه  3دانه ی بعدی هر کدام  4با همان رنگ قبلی یک زنجیره بزنید ، در همان دانه یک پایه کوتاه ببافید،در .42

 ببافید،

پایه ساده  4پایه ساده ،یک زنجیره ، و باز  4)ساده بافته،در فضای گوشه دار تک زنجیره ای پایه  8دانه بعدی  8در *

 .*پایه کوتاه بزنید 3پایه ی بعدی  3در اولین دانه را فراموش نکنید، پایه ساده بافته، 8دانه بعدی  8در  (ببافید

 .آخر پایه کوتاه 4بار دیگر تکرار کرده ، به جز  7مراحل بین دو ستاره را 

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

 .پایه ساده داریم 312پایه کوتاه و  44در انتها 
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پایه کوتاه  4از ادامه ی کار با همان رنگ یک زنجیره و به دنبال آن یک پایه کوتاه در همان پایه ببافید،در دو دانه بعدی .43

دانه  32در  پایه ساده خواهیم داشت، 5ه بزنید،در فضای تک زنجیره ای گوشه دار پایه ساد 32دانه ی بعدی  32در *بزنید،

 .*دانه ی بعدی پایه کوتاه بزنید 3در اولین دانه را فراموش نکنید ، پایه ساده بزنید 32ی بعدی 

 .بار دیگر تکرار کنید 7پایه کوتاه آخر ، 4مراحل بین دو ستاره را به غیر از 

 .بست به اولین پایه وصل کنید و نخ را قطع کرده ، انتهای آن را محکم کنید آخرین پایه را با یک

 .پایه ساده خواهیم داشت 422پایه کوتاه و  44

  



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2015 ♥ All Rights Reserved. 

 

 

نخ جدید را روی قالب گره بزنید، و آن را با یک پایه سه مرحله ای به حلقه ی جلویی آخرین پایه ساده از یکی از گروه .44

دانه ی  45پایه کوتاه بعدی را نبافته ، رها کنید، در حلقه ی رویی  3ذنجیره بزنید ،  4*قبل وصل کنید،تایی رج 8های 

بار تکرار کرده ،آخرین پایه سه مرحله ای در حلقه ی  7مراحل بین دو ستاره را *پایه سه مرحله ای بزنید، 45بعدی 

 .جلویی را حذف نمایید

 .لویی اولین پایه وصل کنیدبا یک بست آخرین پایه را به حلق ی ج

 .زنجیره ای خواهیم داشت 4فضای  8پایه سه مرحله ای، در حلقه ی جلویی، و  422در نهایت 

. 
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 4* بزنید، (و حلقه ی پشتی پایه ی زیر آن ) قبل با همان رنگ قبلی ، یک پایه ی تاشو در حلقه ی جلویی پایه ی رج .44

فراموش نکنید که بافتتان ا در حلقه ی .]پایه کوتاه  تاشوببافید 45دانه ی بعدی  45جلویی حلقه ی  زنجیره را رها کنید ، در

 [راس ستاره هادر پایه ی هر دانه می زنیم به خصوص دور گوشه های  44آزاد پشتی رج 

 .بار تکرار کرده ،آخرین پایه تاشو را حذف نمایید 7مراحل بین دو ستاره را 

 .به اولین پایه وصل کنید و نخ را قطع کرده ، انتهای آن را محکم کنیدآخرین پایه را با یک بست 

 .کنیدمین پایه کوتاه تاشو در راس هر پر ستاره را عالمت گذاری 31

 

 

 

 

 

 

 

 ...به پایان رسید 4پر زیبا دارید و به این ترتیب بخش  8تبریک می گم ،حاال یک ستاره ی 

 تا هفته ی بعد


