
 
 
 
 
 

لورالیاف  
 

فلورالیا تعارف   

سی ایک ہے جن کو دره دیویوں میں نایک ہے اور ان پقدیم ترین  دیویوں میں سی ملک روم کی فلورا 
پودوں اور زرخیزی کی دیوی مانا جاتا اور اسے پھولوں تھے ۔ اور پجاری حاصل حکومتی سرپرستی 

 ہے 

 یہ تہوار ریپبلکن دور میںجاتا تھا ۔ فلورا دیوی کے احترام میں منایا فلورالیا تہوار قدیم دوم میں 
اس تہوار میں لوڈی فلورا جاتا تھا ۔ کی مطابق اڻھائیس اپریل کو منایا اور جولین کیلینڈر اپریل  ستائیس

تک چلنے والے تہوار اڻھائیس اپریل سے تین مئ  تھے ۔گیمز ہوتے تھے جو چھ دن چلتے یا فلورا 
ان مقابلوں کو دیکھنے آنے والوں پہ  تھیڻر اور سرکس ہوتا تھا ۔، مقابلے ، گلیڈی ایڻر قص میں ر

 کے دیوی اس جاتے تھے ۔ ے(زرخیزی کا نشان) پھینکپھلیاں اور لوپن ویچیز (پھلی دار پودے ) 
جاتے تھے جو زرخیزی کی عالمت سمجھے جاتے تھے  ےچھوڑہرن اور خرگوش بھی  میںاحترام 

اس  کی جگہلباس  سفیدوالے پہ پہنے جانے عام طور پر کرئیں ۔ تاکہ وه باغات اور کی رکھوالی 
  رنگدار لباس زیب تن کیے جاتے تھے  تہوار پہ

مکمل ویڈیو ڻیڻوریل ہیلن شرمپڻن کے کرسڻل اینڈ کروشے سے حاصل کر اس کروشے آلونگ کی 
 سکتے ہیں ۔ 

ہیلن شرمپڻن کے یہ جان لیں کہ نہیں سنا تو اگر آپ نے ہیلن شرمپڻن اور کرسڻل اینڈ کروشے کا نام 
کرسکتے ہیں ۔ فلورالیا کروشے آلونگ کا مکمل ویڈیو ڻیڻوریل حاصل کرسڻل اینڈ کروشے سے آپ   

 

 

Crystals & Crochet Website 

Crystals & Crochet YouTube channel  

 

 

https://crystalsandcrochet.com/crochets/
https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw
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 ڻانکے ۔

CH(S)  چین یا
 چینز ۔ 

 

 گم ڻانکا سلپ سڻیج  Sl-st زنجیر ڻانکا

ST(S)  سڻیج یا
 سڻیچیز 

 ۔ ڻانکا یا ڻانکے 
 

sp جگہ سپیس ۔ 

HDC   ہاف ڈبل
 کروشے

 سنگل کروشے ۔ -sc آدھا بڑا ڻانکا
 

 ۔ ساده ڻانکا

TR ڻریبل ۔ 
 

 ڈبل کروشے ۔ -dc ۔ دو بل ڻانکا
 

 بڑا ڻانکا

BP بیک پوسٹ 
 ۔ 

۔ ڻانکے کے گرد پچھلی طرف 
 سے

fp-ڻانکے کے گرد اگلی طرف  فرنٹ پوسٹ ۔
 سے 

BL ۔ اوپری زنجیر کے پچھلے    بیک لوپ
 حصے میں

fl- اوپری زنجیر کے اگلے  فرنٹ لوپ۔
 حصہ میں 

 
ڻانکے میں پانچ بڑے ڻانکے بنائیں ۔ ڻانکے سے ہک نکال کر پہلے بڑے ڻانکے 
میں سے گزار کہ چھوڑے ہوئے پھندے کو کھینچ لیں ۔ ایک زنجیر ڻانکا بنا کر 

 ڻانکا مکمل کر لیں 

Pc  پوپ کارن ۔ پھولی
 مکئی ڻانکا

بل ڈال کر بتائے گئے ڻانکے یا جگہ میں سے ہک گزار کہ پھنده کھینچ کر دو 
 پھندوں سے اون کھینچ لیں ہک پہ دو پھندے ہیں ۔   

 پھندے ہیں بل ڈال کر ندہرائیں ۔ ہک پہ  تی  اس عمل کو اس ہی ڻانکے میں دوباه
 وں  پھندوں سے اون کھینچ لیں      نتی

 

2dc-cl  ڻو ڈبل
دو  کروشے کلسڻر ۔

 بڑے ڻانکوں کا جھنڈ

وی سڻیچ ۔ وی   Vst   بڑا ڻانکا بنائیں زنجیر ایک دوایک بڑا ڻانکا بنائیں  ڻانکے میں
 ڻانکا

ڻانکے میں پانچ بڑے ڻانکے بنائیں ۔ *ہک پہ بل ڈال کر پھنده کھینچ لیں ۔ ہک پہ 
ید دہرائیں ۔ ہک پہ چھ بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔* چار بار مز

 پھندے ہیں ۔ ہک پہ بل ڈال کر تمام پھندوں سے اون کھینچ لیں ۔ 
 

Bo  بوبل سڻیچ ۔ گوال
 ڻانکا ۔

 

 
ں ۔ بل ڈال کر پھنده کھینچ لیں ۔ ہک پہ دوباره بل ڈال کر ڻانکے سے ہک گزاری

اسہی ڻانکے سے پھنده کھینچ لیں ۔ ہک پہ بل ڈال کر تمام پھندوں سے اون کھینچ 
 لیں 

d-sc  ڈبل سنگل
کروشے ۔ دوہرا ساده 
 ڻانکا ۔

 
تین زنجیر ڻانکے بنائیں اور پہلے زنجیر ڻانکے میں گم ڻانکا بنا کر دانہ ڻانکا 

کر لیں مکمل   
Picot  پیکوٹ ۔ دانہ
 ڻانکا ۔



Pippin Poppycock © 2020 
 

Floralia Crochet Along  
 

 

 

۔ ضرورتاشیائے   

)  کے ہک سے گم ڻانکے بنائے جائیں گے ۔چار ایم ایم ہک (چار اعشاریہ پانچ ایم ایم   

میڻر فی گوال دو سو پچانوے ۔ سو گرام کے گولے ۔ اون ۔ سڻائل کرافٹ سپیشل ڈی کے   

 

 

 

 

 

 

 

 رنگ برائے ایویلن
 

 چھ گولے الپس
 تین گولے فونڈینٹ

 تین گولے ایسپن
 تین گولے وائٹ

 

 اون کے رنگ برائے للئن
 

 چھ گولے کریم
 دو گولے ڻوماڻو

 دو گولے وینڻیج پیج
 دو گولے ایپریکوٹ

 ایک گوال سڻورم بلیو

  

 کس چکر پہ کام کیا جائے گا ۔
 

{Rd} راونڈ 

اگر گم ڻانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں کی ہدایت دی گئی ہو ورنہ آپ 
 اپنا پسندیده طریقہ استعمال کرسکتے ہیں ۔

 

Fasten off  فاسن آف
۔ کام مکمل کر کے 
اون کے سرے کو 
 محفوظ کر لیں

ہر چکر کہ شروع میں بتایا جاتا ہے کہ کس ڻانکے سے کام شروع کریں ۔ کھڑے 
ڻانکے سے کام شروع کریں ۔ اگر ایک زنجیر ڻانکے سے کام شروع کرنے کی 

ہدایت دی گئی ہے تو بتایا جائے گا کہ یہ زنجیر ڻانکا گنتی میں شامل کیا جائے گا 
 یا نہیں ۔   

 

Start  سڻارٹ ۔ شروع
 کریں
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 ایک گوال موکا
 ایک گوال لنکن

 
 

 رنگ برائے لنڈسے
 

 چھ گولے بلیک
 دو گولے فونڈینٹ

 دو گولے کینڈی فلوس
 دو گولے وائٹ

 ایک گوال سوفٹ پیچ
 ایک گوال کورنش بلیو
 ایک گوال فوشیا پرپل

 
 
 

 رنگ برائے ویوین
 

 چھ گولے کریم 
 تین گولے لپ اسڻک 

 تین گولے سپائس 
 تین گولے سیفرون

 

 


