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 مکمل ڻیڻوریل ہیلن شرمپڻن کے کرسڻل اینڈ کروشے سے حاصل کر سکتے ہیں 

 
ضروری ہدایت: کونے میں بنے ہر چار بڑے ڻانکوں کے دوسرے اور تیسرے ڻانکے کی اوپری زنجیر کے پچھلے 

 حصے میں نشان بکسوه لگا ہونا چاہیے 
 

 ۔ ساڻھواں چکر
 

 اوپری زنجیر کے اگلے حصہ میں کام کیا جائے گا ۔ اگر آپ کے ڻانکےاس چکر میں صرف 
 سخت اور کھچائو پیدا کر رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ چار اعشاریہ پانچ ایم ایم کا ہک  

 کریں  استعمال
 

 کسی بھی کونے میں بنے چار بڑے ڻانکوں کے تیسرے ڻانکے (نشان بکسوہے واال ڻانکا) سے
 کا شروع کریں ۔  
 اوپری زنجیر کے اگلے حصہ میں گم ڻانکا بنائیں ۔ تمام کمبل کے گرد اوپری زنجیر کے *

 اون کو کاٹ *گم ڻانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیںاگلے حصہ میں گم ڻانکے بنا کر پہلے 
 کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔ 

 
 ایک سو بہتر گم ڻانکے ڻانکے شمار کرئیں ۔ فی طرف ۔ ڻانکے کی اوپری زنجیر کے اگلے حصہ میں بننے 

 
 

 ۔  اکسڻھواں چکر
اس چکر میں پچھلے چکر کے خالی چھوڑے گئے اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں کام 

 کیا جائے گا ۔ اب چار ایم ایم کے ہک سے کام کرئیں 
 نکے  سے شروع کریں ۔ ( پہلے نشان بکسوہے واال ڻانکا) کسی بھی کونے کے دوسرے ڻا

 *اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں ساده ڻانکا بنائیں ۔ ( پہلے نشان بکسوہے واال ڻانکا )
تین زنجیر ڻانکے ۔ اگلے ڻانکے کی اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں ایک ساده ڻانکا 

کمل ہوا ۔ اگلے نشان    بکسوہے والے بنائیں ۔ (دوسرے نشان بکسوہے واال ڻانکا) کونہ م
اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں ایک ایک ساده ڻانکا بنائیں ۔  ڻانکے تک تمام ڻانکوں کی

 چار بار دہرائیں ۔ گم ڻانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں ۔  *
 

 ڻانکے شمار کرئیں ۔ فی طرف ۔ اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں بننے ایک سو بہتر
 انکے ۔ فی طرف تین زنجیر ڻانکے والی دو جگہ ۔ ساده ڻ 
 

کونے والے پہلے ساده ڻانکے میں نشان بکسوه لگائیں ۔ ورنہ ہر چکر کو مکمل کرنا بھول سکتا ہے ۔ اور یوں کمبل کہ 
 گرد گول پھرتے رہیں گے 

 
 ۔  باسڻھواں چکر

 گم ڻانکے کے ذریعے کونے میں پہنچ جائیں ۔ ایک زنجیر ڻانکا بنائیں ۔ کونے میں بنائیں ۔ 
 *( ساده ڻانکا ۔ تین زنجیر ڻانکے ۔ ساده ڻانکا ۔) دو زنجیر ڻانکے ۔ دو ڻانکے خالی چھوڑ دیں ۔

 بار  چھوڑ دیں ۔ ) پچاسی( اگلے ڻانکے میں ساده ڻانکا ۔ دو زنجیر ڻانکے ۔ اگال ڻانکا خالی  
 دہرائیں* اگلے کونے تک دہرائیں ۔ گم ڻانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں

 یاد رہے کہ صرف دہرائی کے شروع میں دو ڻانکے خالی چھوڑے جائیں گے ۔
  

 ڻانکے شمار کرئیں ۔ فی طرف ۔ دو زنجیر ڻانکے والی چھیاسی جگہ ۔ ستاسی ساده ڻانکے ۔
 ۔  تین زنجیر ڻانکے والی دو جگہ 
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 ۔  تریسڻھواں چکر

 صرف زنجیر ڻانکے والی جگہ میں کام کیا جائے گا ۔
 گم ڻانکے کے ذریعے کونے میں بنی تین زنجیر جگہ میں پہنچ جائیں ۔ ایک زنجیر ڻانکا بنائیں ۔ 

جگہ میں تین زنجیر ڻانکے ۔ ساده ڻانکا) اگلے کونے تک دہرائیں ۔ ( اگلی دو زنجیر  * کونے میں بنائیں ۔ ( ساده ڻانکا ۔
 بنائیں  دو زنجیر ڻانکے ۔ ایک ساده ڻانکا) * گم ڻانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں

 
ڻانکے شمار کرئیں ۔ فی طرف ۔ دو زنجیر ڻانکے والی ستاسی جگہ ۔ اڻھاسی ساده ڻانکے ۔ فی طرف تین زنجیر ڻانکے 

 ۔ والی دو جگہ
 

  تریسڻھویں چکر کو دہرائیں
 

دو زنجیر ڻانکے والی اڻھاسی جگہ ۔ نواسی ساده ڻانکے فی طرف     ڻانکے شمار کرئیں   ۔ چونسڻھواں چکر
 کونوں میں بنی دو زنجیر جگہ چاروں                                                               ۔

 طرف ساده ڻانکے فی دو زنجیر ڻانکے والی نواسی جگہ ۔ نواسی ۔       ڻانکے شمار کرئیں   ۔ پینسڻھواں چکر
 چاروں کونوں میں بنی دو زنجیر جگہ

 دو زنجیر ڻانکے والی نوے جگہ ۔ اکیاون ساده  ڻانکے فی طرف        ڻانکے شمار کرئیں ۔  چھیاسڻھواں چکر
 چاروں کونوں میں بنی دو زنجیر جگہ ۔

 ۔ بانوے ساده ڻانکے فی طرف ۔ دو زنجیر ڻانکے والی اکانوے جگہ      ۔ ڻانکے شمار کرئیں   سڑسڻھواں چکر
 چاروں کونوں میں بنی دو زنجیر جگہ ۔

 ۔ دو زنجیر ڻانکے والی بانوے جگہ ۔ ترانوے ساده ڻانکے فی طرف     ڻانکے شمار کرئیں     ۔ ڑسڻھواں چکرا
 چاروں کونوں میں بنی دو زنجیر جگہ ۔

 دو زنجیر ڻانکے والی ترانوے جگہ ۔ چورانوے ساده ڻانکے فی طرف       ڻانکے شمار کرئیں ۔    ۔ انہترواں چکر
 چاروں کونوں میں بنی دو زنجیر جگہ ۔

 دو زنجیر ڻانکے والی چورانوے جگہ ۔ پچانوے ساده ڻانکے فی طرف       ڻانکے شمار کرئیں۔       سترواں چکر
 چاروں کونوں میں بنی دو زنجیر جگہ ۔

 دو زنجیر ڻانکے والی پچانوے جگہ ۔ چھیانوے ساده ڻانکے فی طرف       ار کرئیں ڻانکے شم      اکہترواں چکر
 چاروں کونوں میں بنی دو زنجیر جگہ ۔                                                         ۔

ڻانکے فی طرف  دو زنجیر ڻانکے والی چھیانوے جگہ ۔ ستانوے ساده        ڻانکے شمار کرئیں     ۔ بہترواں چکر 
 چاروں کونوں میں بنی دو زنجیر جگہ ۔                                                       ۔ 

دو زنجیر ڻانکے والی ستانوے جگہ ۔ اڻھانوے ساده ڻانکے فی طرف           ڻانکے شمار کرئیں     رتہترواں چک
 چاروں کونوں میں بنی دو زنجیر جگہ ۔                                                       ۔

 دو زنجیر ڻانکے والی اڻھانوے جگہ ۔ ننانوے ساده ڻانکے فی طرف        ڻانکے شمار کرئیں     رچوہترواں چک
 چاروں کونوں میں بنی دو زنجیر جگہ ۔

ده ڻانکے فی طرف ۔ دو زنجیر ڻانکے والی ننانوے جگہ ۔ سو سا     ڻانکے شمار کرئیں      پچھترواں چکر
 چاروں کونوں میں بنی دو زنجیر جگہ ۔                                                         ۔

 دو زنجیر ڻانکے والی سو جگہ ۔ ایک سو ایک ساده ڻانکے فی طرف     ڻانکے شمار کرئیں ۔  ۔  چھہترواں چکر
 چاروں کونوں میں بنی دو زنجیر جگہ ۔

 دو زنجیر ڻانکے والی ایک سو ایک جگہ ۔ ایک سو دو ساده ڻانکے فی طرف    ڻانکے شمار کرئیں          ستترواں چکر
 چاروں کونوں میں بنی دو زنجیر جگہ ۔ 

 دو زنجیر ڻانکے والی ایک سو دو جگہ ۔ ایک سو تین ساده ڻانک      ڻانکے شمار کرئیں      ۔ اڻھہترواں چکر
 زنجیر جگہ ۔چاروں کونوں میں بنی دو 

 طرف  دو زنجیر ڻانکے والی ایک سو تین جگہ ۔ ایک سو چار ساده ڻانکے فی      ڻانکے شمار کرئیں        اناسیواں چکر
 چاروں کونوں میں بنی دو زنجیر جگہ ۔
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 گم ڻانکے کے ذریعے کونے والی تین زنجیر جگہ میں پہنچ جائیں ۔ ایک زنجیر ڻانکا بنائیں ۔ اسیواں چکر ۔ 

کونے میں دو آدھے بڑے ڻانکے بنائیں ۔ اگلے کونے تک ہر ڻانکے اور دو زنجیر جگہ میں ایک ایک آدھا بڑا ڻانکا *
 چار بار دہرائیں ۔ گم ڻانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں ۔ اون کو مت کاڻیں  *بنائیں ۔ *

 ڻانکے شمار کرئیں ۔ فی طرف ۔ دو سو نو آدھے بڑے ڻانکے ۔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یںکاڻ متاون کو 
 

 حصہ ہفتم اختتام پذیر ہوا ۔  
 


