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BEYAZ ÇOCUK HIRKASI ve BANDANA (kýrmýzý, lacivert kelebek puanlý
iplikle)
Kategori : HIRKA
Yayýnlayan Admin 2017/6/19

BEDEN:1-2 YAÞ
MALZEMELER:200gr.kelebek puanlý iplik,çizgiler koymak için ayný kalýnlýkta evde bulunan parça
iplikler,3,5 numara þiþ,7 adet düðme
Yakadan baþlanýp tek parça olarak etek ucuna doðru örürüldü
YAPILIÞI:68 ilmek baþla. altý sýra tekli lastik ör.her iki taraftan dörder ilmek artýr.dört sýra daha
lastik örerken .lastiðin son sýrasýnda eþit aralýklarla on ilmek artýr. Bu arada birinci iliði aç.þiþ
üzernde 86 ilmkvardýr.roba kýsmýný örmek için bölümlere ayýr
17 ilmek sað ön
2 ilmek artýrma yeri
10 ilmek omuz
2 ilmek artýrma yeri
24 ilmekarka
2 ilmek artýrma yeri
10 ilmek ikinci omuz
2 ilmek artýrma yeri
17 ilmeksol ön
Örmeðe geçerken,artýrma yerlerini karýþtýrmamak için 4 yerde ayýdýðýnýz ikiþer ilmeðe geçici
olarak renkli iplik tak.yaka oyuntusunu yapmak için ( ön kýsýmlarýn ilmekleri hariç) merkezdeki 52
ilmeði þiþe al.(artýrma yerleri,omuzlar ve arka)düz olarak 52 ilmeði ör. artýrma yerlerin saðýndan ve
solundan birer ilmek artýr, ön kýsmýndan iki ilmek ör ve geri dön . arka sýrayý ters ör. son artýma
yerini de ördükten sonra gelen ön kýsmýn iki ilmeðini de ör ve geri dön. ön sýrayý düz örerken
artýrma yerlerinde artýr. ön bümden iki ilmek daha ör ve geri dön. bu þekilde her defasýnda iki ilmek
fazl örerek lastik örðüye kadar ðel (yaka oyuntusu iþlemi bitmiþtir).bundan sonra ilmeklerin tümünü
örerek devam et.sýrasý geldikçe ilikleri aç.lastikten sora 42 veya 44 sýra örünce þiþ üzerinde 246
civarýnda ilmek olmuþtur.bundan sonra önce birinci kolu örmek için. kol bölümünün ilmeklerini þiþe
al. þiþ üzerinde 62 ilmek olacak þekilde her iki taraftan ayný sayýda ilmekler artýr. 10 sýra örünce
her iki taraftan birer ilmek eksilt. çizgilere gelinceye kadar toplam her iki taratan beþer ilmek
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eksilt.lastiðe geçerken de þiþ üzerinde 46 ilmek kalacak sekide eksiltmeler yap.lastiðin 10.srasýnda
bitir.diðer kolunu da ayný þekikde ör.beden bölümü için takriben topm146 ilmek vardýr. koltuk
altlarýndan sekizer ilmek artýr(kol kýsmýndan artýrdýðýn yerlerden ilmek toplayarak)þiþ
üzerinde162 ilmek vardýr.16 sýra düz ör. lastiðe geçerken eþit aralýklarla 10 ilmek eksit 12 sýra
lastik ör. düz örgüye geçerken 20 ilmek artýr (þiþ üzerinde 172 ilmek oldu).12 sýra düz ör. çizgileri
koy. modele bakarak yeri geldikçe ilikleri aç haraþo örgüsüyle bitir.kol kenarlarýný
birleþtir.düðmeleri tak.istersen arka bel üzerine aksesuar ekle.
BANDANA:3.5 numara siþle 90 ilmek baþla.18 sýra tekli lastik ör ve bitir. iki ucunu birleþtir. uygun
yerini hafifçe büz. üzerine süs düðmesi dikerek tamamla.
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