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Floralia (اردو) اول حصہ 

 مکمل ڻیڻوریل آپ کرسڻل اینڈ کروشے سے حاصل کر سکتے ہیں ۔ ہیلن شرمپڻن کا تیار کرده 

 

 پھول درمیانی 

 کیا گیا ہے ۔ چار ایم ایم کا کروشیا ہک استعمال 

 

 چھال/جادوئی چھال بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ۔جوڑ کر چھال بنا لیں ۔ گم چار زنجیر ڻانکے بنائیں اور پہلی زنجیر میں 

 ۔  پہال چکر

 ۔ پہلے ساده ڻانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں ۔  ایک زنجیر ڻانکا بنائیں ۔ چھلے میں آڻھ ساده ڻانکے بنائیں 

 ۔  ڻانکے شمار کرئیں ۔ آڻھ ساده ڻانکے

 دوسرا چکر ۔  

 ۔*ہر ڻانکے میں پھولی مکئی ڻانکا اور دو زنجیر ڻانکے بنائیں  *ڻانکا شمار ہوگا ۔) بڑا تین زنجیر ڻانکے بنائیں ۔ (دہرائی کا پہال 

 پھولی مکئی ڻانکے میں گم ڻانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں ۔ پہلے 

 ۔  ڻانکے شمار کرئیں ۔ آڻھ پھولی مکئی ڻانکے ۔ دو زنجیر ڻانکے والی آڻھ جگہ

 تیسرا چکر ۔ 

 شماربڑا ڻانکا ( دہرائی کا پہال پہنچ جائیں ۔ تین زنجیر ڻانکے بنائیں ۔ گم ڻانکے کے ذریعے دو زنجیر ڻانکے والی جگہ میں 

 ۔* تین زنجیر ڻانکے ۔ پھولی مکئی ڻانکا) تین زنجیر ڻانکے بنائیں دو زنجیر جگہ میں بنائیں ۔ پھولی مکئی ڻانکا ۔  (*ہوگا) 

 پھولی مکئی ڻانکے میں گم ڻانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیںآڻھ بار دہرائیں ۔ پہلے 

   ۔ سولہ پھولی مکئی ڻانکے ۔ تین زنجیر ڻانکے والی سولہ جگہیںڻانکے شمار کرئیں ۔ 

 

  انچ ہوگیپیمائش ۔ ڈھائی 

  
 

 

  چوتھا چکر ۔
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  ۔) اگلی تین زنجیر جگہ میں بنائیں ۔پانچ زنجیر ڻانکے ۔ ساده ڻانکا ۔ *(ساده ڻانکا ۔ کسی بھی تین زنجیر جگہ میں بنائیں 

 (پہلے ساده ڻانکے میں گم ڻانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں ۔زنجیر ڻانکا ۔ ساده ڻانکا)* آڻھ بار دہرائیں ۔ ساده ڻانکا ۔ ایک 

 ۔   بتیس ساده ڻانکےآڻھ جگہ ۔ ایک زنجیر ڻانکے والی آڻھ جگہ ۔ ڻانکے شمار کرئیں ۔ پانچ زنجیر ڻانکے والی 

 

 پانچواں چکر ۔ 

 بڑا ڻانکا شمار ہوگا)  تین زنجیر ڻانکے بنائیں ۔(دہرائی کا پہال ہنچ جائیں ۔ گم ڻانکا بناکر پانچ زنجیر جگہ میں پ

 *ایک زنجیر جگہ ۔ اگلی دو آدھے بڑے ڻانکے ۔ تین بڑے ڻانکے بڑے ڻانکے ۔ دو آدھے بڑے ڻانکے ۔ دو زنجیر ڻانکے ۔ تین *

 لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔ مکمل کرمیں ساده ڻانکا بنائیں ۔* پہلے ڻانکے میں گم ڻانکے سے جوڑ کر چکر 

 ڻانکے شمار کرئیں ۔ آڻھ  پتیاں 

 

  
 

 چھڻا چکر ۔ 

 کی زنجیر جگہ میں کام کیا جائے گا ۔   }چکرتیسرے {پتیوں کے پچھلی طرف اشاره: 

 ۔  جگہ سے شروع کریں (چکر نمبر تین) کے درمیان بنی تین زنجیر پتی 

 جگہ میں ساده ڻانکا بنائیں ۔ * آڻھ بار تین زنجیر ڻانکے بنائیں ۔ دو پتیوں کی درمیانی پتی کے درمیان میں ساده ڻانکا بنائیں ۔ *

 پہلے ڻانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں ۔ دہرائیں ۔ گم ڻانکے سے 

 ۔  سولہ ساده ڻانکےڻانکے شمار کرئیں ۔ تین زنجیر ڻانکے والی سولہ جگہیں ۔ 
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 ساتواں چکر ۔ 

دو ساده ڻانکے بنائیں ۔ سات زنجیر ڻانکے بنائیں ۔ اگلی زنجیر جگہ میں دو ساده ڻانکے ۔ اگلی زنجیر جگہ میں ایک زنجیر ڻانکا بنائیں ۔ *
 گم ڻانکے سے پہلے ڻانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں ۔ تین زنجیر ڻانکے بنائیں ۔ * آڻھ بار دہرائیں ۔ 

 تین زنجیر ڻانکے والی آڻھ جگہ ۔ بتیس ساده ڻانکے ۔ڻانکے شمار کرئیں ۔ سات زنجیر ڻانکے والی آڻھ جگہ ۔ 

 

 ۔  آڻھواں چکر

 )  تین زنجیر ڻانکے بنائیں(دہرائی کا پہال بڑا ڻانکا شمار ہوگا گم ڻانکے کے ذریعے سات زنجیر جگہ میں پہنچ جائیں ۔

 سات زنجیر جگہ میں  )تین آدھے بڑے ڻانکے ۔ چار بڑے ڻانکےبڑے ڻانکے ۔ تین آدھے بڑے ڻانکے ۔ دو زنجیر ڻانکے ۔ چار *(

مکمل کر لیں اون کو پہلے ڻانکے میں گم ڻانکے سے جوڑ کر چکر * آڻھ بار دہرائیں ۔ اگلی تین زنجیر جگہ میں ایک ساده ڻانکا بنائیں ۔ 
 ۔ کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں 

 ۔  ڻانکے شمار کرئیں ۔ آڻھ پتیاں

 

  
 

  نوواں چکر

 ۔ پتیوں کی پچھلی طرف کام کرنا ہے

 سے کام شروع کریں ۔ کی تین زنجیر جگہ  }چکر نمبر سات{میں بننے ساده ڻانکے سے پہلے  }آڻھویں چکر{
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 چکر نمبر {ساده ڻانکا خالی چھوڑ دیں ۔کی تین زنجیر جگہ میں ساده ڻانکا بنائیں ۔ سات زنجیر ڻانکے بنائیں ۔  }چکر نمبر سات*{

زنجیر جگہ میں دو ۔ دو ساده کی اگلی آنے والی دو }چکر نمبر چھ {۔ ()کی تین زنجیر جگہ میں ساده ڻانکا بنائیں ۔ساده ڻانکے کے بعد  }سات
 گم ڻانکے سے پہلے ڻانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں ۔ دہرائیں ۔ آڻھ بار  ڻانکے بنائیں ۔)*

 سات زنجیر ڻانکوں والی آڻھ جگہ ۔ اڑتالیس ساده ڻانکے ۔ ڻانکے شمار کرئیں ۔ 

 
 

 

 ۔ دسواں چکر

 دہرائی کا پہال بڑا ڻانکا شمار ہوگا)  گم ڻانکے کے ذریعے سات زنجیر جگہ میں پہنچ جائیں ۔ تین زنجیر ڻانکے بنائیں ۔(

بڑے ڻانکے) ۔(چار بڑے ڻانکے ۔ تین آدھے بڑے ڻانکے ۔ دو زنجیر ڻانکے ۔ تین آدھے بڑے ڻانکے ۔ چار *سات زنجیر جگہ میں بنائیں 
ڻانکے میں جوڑ کر چکر  گم ڻانکے سے پہلےتین ڻانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ڻانکے میں ساده ڻانکا بنائیں ۔ * آڻھ بار دہرائیں ۔ اگلے 

 مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔ 

 ڻانکے شمار کرئیں ۔ آڻھ پتیاں ۔  

 گیارواں چکر ۔ 

 پتیوں کی پچھلی طرف کام کرنا ہے ۔ 
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 کام شروع کریں ۔ کی پتیوں کے درمیان بنے ساده ڻانکے سے  دسویں چکر

 سات زنجیر ڻانکے بنائیں ۔* آڻھ بار دہرائیں ساده ڻانکے کے گرد پچھلی طرف سے کھڑا ساده ڻانکا بنائیں ۔ *

 ڻانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں ۔ گم ڻانکے  سے پہلے 

 ۔  ڻانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے آڻھ ساده ڻانکے ۔ سات زنجیر ڻانکے والی آڻھ جگہڻانکے شمار کرئیں ۔ 

  
 

 بارہواں چکر ۔ 

 زنجیر ڻانکے بنائیں ۔(دہرائی کا پہال بڑا ڻانکا شمار ہوگا) گم ڻانکے کے ذریعے سات زنجیر جگہ میں پہنچ جائیں ۔تین 

 بڑے ڻانکے بنائیں ۔ * گم ڻانکے سے پہلے ڻانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں ۔ ہر سات زنجیر جگہ میں باره *

 چھیانوے بڑے ڻانکے ۔ ڻانکے شمار کرئیں ۔ 

 

 تیرواں چکر ۔ 

میں ایک ایک آدھا بڑا ڻانکا بنائیں ۔ گم ڻانکے سے پہلے ایک زنجیر ڻانکا بنائیں اور اس ہی ڻانکے میں آدھا بڑا ڻانکا بنائیں ۔ ہر ڻانکے 
 ڻانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں ۔ 

 ۔  چھیانوے آدھے بڑے ڻانکےڻانکے شمار کرئیں ۔ 

  پیمائش:چھ انچ 

 
 ۔ چودہواں چکر

 ایک ساده ڻانکا بنائیں ۔ اگلے ڻانکے میں ایک ساده ڻانکا بنائیں ۔ ایک زنجیر ڻانکا بنائیں اور اس ہی ڻانکے میں 

 ڻانکوں ۔ اگلے دو ڻانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے سات ڻانکے خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے ڻانکے میں آڻھ بڑے ڻانکے بنائیں اگلے دو *

ڻانکے میں گم ڻانکے آڻھ بار دہرائیں ۔آخری دہرائی میں آخری دو ساده ڻانکے چھوڑتے ہوئے پہلے ساده  * یں ایک ایک ساده ڻانکا بنائیں ۔م
 سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔ 

  ۔ پنکھے۔ چھپن ساده ڻانکےآڻھ بڑے ڻانکوں والے آڻھ ڻانکے شمار کرئیں ۔ 

 

 پندہرواں چکر ۔
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۔ ڻانکا بنائیں ساده ڻانکا بنائیں ۔ اگلے تین ڻانکوں میں ایک ایک ساده کے بعد آنے والے چوتھے ساده ڻانکے میں کسی بھی بنے پنکھے 
اگلے سات ڻانکوں میں  رکھیں ۔سات زنجیر ڻانکوں کو پنکھے کی پچھلی طرف پنکھے کو خالی چھوڑ دیں *سات زنجیر ڻانکے بنائیں ۔ 

آخر تک دہرائیں ۔ آخری چار ساده ڻانکے چھوڑتے ہوئے پہلے ساده ڻانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں ایک ایک ساده ڻانکا بنائیں ۔ * 
 ۔  اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں 

 سات زنجیر ڻانکے والی آڻھ جگہیں ۔ چھپن ساده ڻانکے ۔  ڻانکے شمار کرئیں ۔ 

 

 ۔ لہواں چکرسو

 

 پچھلے حصے میں ایک ساده ڻانکا بنائیں ۔ دوسرے ساده ڻانکے کی اوپری زنجیر کے کسی بھی پنکھے کے بعد آنے والے 

 اگال ڻانکا خالی چھوڑ دیں ۔ اگلے پانچ ڻانکوں کی اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں ایک ایک ساده ڻانکا بنائیں ۔ *

 پنکھے کے آخریبڑے ڻانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔ ایک زنجیر ڻانکا بنائیں ۔ ) سات بار دہرائیں ۔ پنکھے کے پہلے ڻانکے میں دو (

پہلے ڻانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں آخر تک دہرائیں ۔  *اگال ڻانکا خالی چھوڑ دیں ۔ڻانکے میں دو بڑے ڻانکوں کا جھنڈ بنائیں ۔ 
 اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔ 

ڻانکوں والے جھنڈ ۔ چونسڻھ  ۔ دو بڑے ڻانکے کی اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں بننے چالیس ساده ڻانکے ۔ ار کرئیں ۔ ڻانکے شم
 ایک زنجیر ڻانکے والی چھپن جگہیں ۔ 

  
 

  سترہواں چکر

 ۔) جھنڈ کے گرد اگلی طرف سے بڑا ڻانکا بنائیں ۔ ایک زنجیر ڻانکا بنائیں سے شروع کریں ۔ *(کسی بھی پنکھے کے پہلے جھنڈ 

کی دو ڻانکے خالی چھوڑ دیں ۔ چکر نمبر پندره بڑا ڻانکا بنائیں ۔ چکر نمبر پندره سات بار دہرائیں ۔ آخری جھنڈ کے گرد اگلی طرف سے 
 *خالی چھوڑ دیں بڑا ڻانکا بنائیں ۔ دو ڻانکے  ایک ایک آدھاکی اوپری زنجیر کے اگلے حصہ میں کے اگلے تین ڻانکوں 

 پہلے ڻانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔ آخر تک دہرائیں ۔ 

ایک زنجیر ڻانکے والی چھپن جگہیں ۔ چوبیس آدھے ڻانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے چونسڻھ بڑے ڻانکے ۔ ڻانکے شمار کرئیں ۔ 
  کے ۔  بڑے ڻان
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 ۔ اڻھارواں چکر

زنجیر ڻانکے پچھلے کے  }چکر نمبر ستره{ }چکر نمبر سولہ ہوگا{کام کیا جائے گا جھنڈوں کے درمیان ایک زنجیر جگہ میں اشاره: 
 کے ڻانکوں میں بنائے جائیں گے ۔  }چکر نمبر ستره{گے ۔ ساده ڻانکے طرف دھکیل دیں 

بنے بڑے شروع کریں ۔ *(جھنڈ کے گرد اگلی طرف سے کے گرد اگلی طرف سے بنے بڑے ڻانکے سے  پنکھے کے پہلے جھنڈکسی بھی 
جھنڈ کے گرد اگلی طرف سے تین بار دہرائیں ۔ اگلے  }چکر نمبر سولہ{ایک زنجیر جگہ میں بڑا ڻانکا بنائیں ڻانکے میں ساده ڻانکا بنائیں ۔ 

  *سولہ) یر جگہ میں دو بڑے ڻانکے بنائیں ۔ (چکر نمبر ایک زنجبنے بڑے ڻانکے میں ساده ڻانکا بنائیں ۔ 

 (۔ایک زنجیر جگہ میں بڑا ڻانکا بنائیں ۔) تین بار دہرائیں جھنڈ کے گرد اگلی طرف سے بنے بڑے ڻانکے میں ساده ڻانکا بنائیں ۔  (

  }چکر نمبر ستره{ خالی چھوڑدیں ۔آدھا بڑا ڻانکا آخری جھنڈ کے گرد اگلی طرف سے بنے بڑے ڻانکے میں ساده ڻانکا بنائیں ۔ 

آخر تک دہرائیں ۔ پہلے ڻانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ اگلے ڻانکے میں ساده ڻانکا بنائیں ۔ اگال ڻانکا خالی چھوڑ دیں ۔ 
 کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔ 

 چھپن بڑے ڻانکے ۔ بہتر ساده ڻانکے ۔ ڻانکے شمار کرئیں ۔ 

 

 
 

 انیسواں چکر ۔ 

 کام کرنا ہے ۔  نمبر ستره کے ڻانکوں کے گرد چکر صرف  اشاره:
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  }سترهچکر نمبر {بڑے ڻانکے سے شروع کریں  پہلے بنے جھنڈ کے گرد اگلی طرف سے کسی بھی پنکھے کے 

 بڑاکے کے گرد اگلی طرف سے ) تین بار دہرائیں ۔ ڻانڻانکے کے گرد اگلی طرف سے بڑا ڻانکا بنائیں ۔ ایک زنجیر ڻانکا بنائیں* (

 ایک زنجیر ڻانکا بنائیں) تین بار دہرائیں ۔(ڻانکے کے گرد اگلی طرف سے بڑا ڻانکا بنائیں ۔ ڻانکا بنائیں ۔ دو زنجیر ڻانکے بنائیں ۔ 

گرد اگلی کے کے گرد اگلی طرف سے بڑا ڻانکا بنائیں ۔ درمیانی آدھے بڑے ڻانکے پنکھے کے آخری جھنڈ کےگرد بنے بڑے ڻانکے 
 ۔* آخر تک دہرائیں ۔ پہلے ڻانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں  طرف سے بڑا ڻانکا بنائیں

ڻانکے  ریجگہ ۔ دو زنج سیاڑتال یڻانکے وال ریزنج کیطرف سے بنے بہتر بڑے ڻانکے ۔ ا ی۔ ڻانکے کے گرد اگل ںیڻانکے شمار کر
      آڻھ جگہ ۔   یوال

 
                                                                                             

 بیسواں چکر 

میں بنائے جائیں گے جو کہ دو کے گرد کام کیا جائے گا ۔ بڑے ڻانکے چکر نمبر اڻھاره اشاره: چکر نمبر اڻھاره اور اونیس کے ڻانکوں 
 زنجیر ڻانکے والی جگہ کو پچھلی طرف دھکیل دیں گے ۔ 

 ڻانکے سے شروع کریں ۔ نمبر اونیس کے ڻانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے پہلے بڑے چکر 

میں }نمبر اڻھاره چکر { }چکر نمبر اونیس{ڻانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے بڑے ڻانکے کے گرد اگلی طرف سے بڑا ڻانکا بنائیں ۔* (
میں بنے بڑے ڻانکے میں دو بڑے ڻانکے بنائیں ۔ }چکر نمبر اڻھاره {) چار بار دہرائیں ۔ بنے بڑے ڻانکے میں دو بڑے ڻانکے بنائیں ۔ 

ڻانکا چار بار دہرائیں ۔ اگال }چکر نمبر اونیس{۔ ڻانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے بڑے ڻانکے کے گرد اگلی طرف سے بڑا ڻانکا بنائیں 
 ڑ دیں ۔ * آخر تک دہرائیں ۔ پہلے ڻانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔ خالی چھو

 بڑے ڻانکے ۔ ڻانکے شمار کرئیں ۔ ڻانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے چونسڻھ بڑے ڻانکے ۔ ایک سو اڻھائیس 
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 ۔  اکیسواں چکر

سے شروع کریں ۔ ڻانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے بڑے ڻانکوں کے گرد  پنکھے کے آخری اور اگلے پنکھے کے پہلے کسی بھی 
کے گرد اگلی طرف سے بڑا ڻانکا بنائیں ۔ اگلے بائیس ڻانکوں پہلے ڻانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے دونوں بڑے ڻانکوں آخری اور *

 پہلے ڻانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں دہرائیں ۔ آخر تک * بڑا ڻانکا بنائیں ۔میں ایک ایک 

 ۔ ڻانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے آڻھ بڑے ڻانکے ۔ ایک سو چہتر  بڑے ڻانکےڻانکے شمار کرئیں ۔ 

  
 

 

 

 ساڑھے دس انچ  پیمائش کرئیں ۔ 

 ۔  حصہ اول اختتام پذیر ہوا
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