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ÇOCUK KAÞKOLU ve BAÞLIÐI(pembe-mor desenli)
BEDEN: 5-6 yaþ
MALZEMELER: 2,5 VE 3 numara þiþ, mor ve pembe renginde orta kalýnlýkta iplik.
YAPILIÞI: Mor iplik ve 2,5 numara þiþle 54 ilmek baþla. Ýki düz, iki ters dört sýra ör. beþinci sýrada
örnek deðiþtir(düz ilmeklerin üzerini ters, ters ilmeklerin üzerini düz ör).üst üste on bir desen örünce:
dört sýra(bir desen)pembe, dört sýra mor, dört sýra pembe, dört sýra mor iplikle ördükten sonra
pembe iplikle iki sýra bir düz ,bir ters, mor iplikle iki sýra bir düz bir ters ör(iplik deðiþtirirken ters
örgünün üzerine düz, düz örgünün üzerine ters ör).tekrar pembe iplikle iki sýra bir düz, bir ters, mor
iplikle bir düz bir ters ördükten sonra pembe iplikle pirinç örgüye geçerken iki defa iki ilmek birden
ör, yanýna þiþ üzerine iplik atarak ajur yap. Tekrar iki defa iki ilmek birden ör yanýna þiþ üzerine iplik
atarak ajur yap(iki ilmek eksiltmiþ, bir ilmek artýrmýþ oldun)sonuna kadar bu þekilde ör(þiþ üzerinde
37 ilmek kalmýþtýr).pirinç örgü ile dört sýra ördükten sonra ilmekleri üç nolu þiþe al ve pirinç örgü ile
devam et. istediðin boyu elde edince ilmekleri 2,5 numara þiþe al. dört sýra daha ör. iki ilmekte bir
ajur yap. þiþ üzerinde 54 ilmek oluþmasýný saðla. baþlangýç tarafýnda yaptýðýn desenleri koyarak
örgüyü kapat. kenarlarýna týðla oya geç ( kaþkolun boyu takriben 98-102cm.)modele bakarak
tamamla. www.pervinengin.net
BAÞLIK: üç numara þiþle124 ilmek baþla. Ýki düz, iki ters dört sýra ör. Deðiþik renkle örmeðe
geçerken, düzün üstünü ters, tersin üstünü düz ör. Bu þekilde ikiþer desen ördükten sonra bir sýra
tamamen düz ör.(baþlýk kenarýnýn dýþa doðru dönebilmesi için)pirinç örgüye geçerken her on
ilmekte bir ilmek eksilt. bundan sonra tamamen pirinç örgü ile devam et. Yanlardan on iki sýrada bir
ilmek eksilterek 74 sýra ör (takriben þiþ üzerinde 94-96 ilmek kalmýþtýr).bitirmek için son sýrayý
geçerken: iki ilmek birden ör hemen yanýna þiþ üzerine iplik atarak ajur yap. Tekrar iki ilmek birden
ör, yanýna ajur yap. Sonuna kadar ör. bu sefer örülmüþ ilmekleri þiþe, ajurlarý boþa al. Ýlmeklerden
iki kat iplik geçirerek sýkýca baðla. Yanlarýný dik. Tepesine ponpon takarak bitir.
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