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YAKALI BOLERO
Kategori : BOLERO VE CEPKEN
Yayýnlayan Admin 2009/4/20

MODEL .132
BEDEN : 36-38
MALZEMELER: 200gr . tüylü (saçaklý )iplik , 200 gr . ebruli (orta kalýnlýkta )iplik ,10 gr .
yeþil iplik , (ebruli ipliðin içindeki yeþil renkten ) 5 nolu misinalý þiþ ,
Not: 1 &#8211;bütün iplikler iki kat sarýlaca2
2 &#8211;Tek parça olarak örülecek .
YAPILIÞI :Ebruli iplikle 108 ilmek baþla . Ýki ters , iki düz 3 sýra ör . 4. sýada düz ilmeklerin öce
ikinci ilmeðini ,son ra birinci ilmeðini ör ,ayný anda iki ilmeði birden sað þiþe al . (tekli burmaya
bezmiyor .) Ters ilmekleri ters ör . Arka sýrada ters ilmeklerin üzerini düz , düz ilmeklerin üzerini ters
ör . Ön kenarlarýnda iki sýrada bir ilmek olmak üzere 4 kez birer ilmek artýr 16. sýrada ön arka
ilmekleri ayýr (29 -29 ön , 58 arka )Öden 4-3 -2 -1 &#8211; 1 ,arkadan 3 -2 &#8211; 1 &#8211; 1
olarak koltuk oyuntusunu yap . Baþlangýçtan itibaren 66 sýra örünce ,omuzlardan 4 &#8211; 3
&#8211; 3 ilmek kes lalan 8 ilmek þiþ üzerinde kalsýn .Arka parçayý da ense oyuntusu yapmadan
omuz ilmeklerini 4 -3 &#8211; 3 olarak kes . Ensede ve ön parçada þiþ üzerinde býraktýðýn ilmekleri
birleþtirerek iki katlý tüylü iplikle 18 sýra (9 çizgi ) örerken eþit aralýklarla 4 sýrada bir 5 er ilmek artýr
. 19 . sýrada boleronun tüm çevresinden ilmekler al .2 sýra (bir çizgi )yeþil iplikle haraþo ör . Tekrar
tüylü iplikle 6 sýra örerken yakanýn uçlarýndan üçer ilmek ara ile birer ilmek . artýr Bu artýrmayý iki
defa yap . (toplam 4 ilmek artýrmýþ oldun )Ayný iþlemi boleronun ön alt kýsmýna da yap . (yakanýn
ve ön alt kenarýnýn yuvarlanmasý için ) 7 . sýrada yeþil iplikle bitir . Koltuk çevresini de ayný þekilde
ör . Omuzlarý birleþtir .
Ýstesen önde tek düðme koyabilirsin .
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