Charlotte
Μετάφραση: Ελένη, Δήμητρα με την άδεια της Dedri Uys

Το τετράγωνο αυτό σχεδιάστηκε ειδικά για τις 67 κουβέρτες για την Ημέρα Μαντέλα. Θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον φίλο μου Τζόν Κέλλυ, που μου επέτρεψε να χρησιμοποιήσω μία μικρότερη εκδοχή του
άνθους που σχεδίασε για το δικό του σχέδιο Ανθισμένο Μάνταλα (μπορείτε να το αγοράσετε ΕΔΩ)
Αυτή είναι η αποκλειστικά γραπτή εκδοχή του σχεδίου, που δημιουργήθηκε ειδικά για όσους συμμετέχουν στις
67 Κουβέρτες. Παρακαλώ μην κοινοποιείτε αυτό το σχέδιο σε όσους δε συμμετέχουν. Θα διατεθεί δημόσια
μόλις μπορέσω να έχω πλήρες φωτογραφικό υλικό για τις οδηγίες.
Σας ευχαριστώ!
Dedri
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Υλικά
●

Βελονάκι 4 mm (US 6 /G, UK 8)

●

Νήμα Scheepjes Softfun Dk (Light Worsted Weight / #3)
o

Χρώμα Α – Cloudescape (804) – 162 μέτρα

o

Χρώμα Β – Riverscape (802) – 62 μέτρα

o

Χρώμα Γ – Cityscape (806) – 112 μέτρα

Συντομογραφίες
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Αλ – Αλυσίδα
Οπ. – Οπίσθιο (βάλτε το βελονάκι σας από πίσω προς τα μπροστά γύρω από τον κορμό του πόντου που
υποδεικνύεται και ολοκληρώστε τον πόντο ως συνήθως)
Πδ – Ποδαράκι
Πδ2μαζί – Ποδαράκια 2 μαζί (βλ. Ειδικές Πλέξεις)
Τρ.πδ. – Τριπλό ποδαράκι
Εμπρ – Εμπρόσθιο (βάλτε το βελονάκι σας από μπροστά προς τα πίσω γύρω από τον κορμό του πόντου
που υποδεικνύεται και ολοκληρώστε τον πόντο ως συνήθως )
Μ.πδ. – Μισό ποδαράκι
Κ.Π. – Καλή Πλευρά
Αρ.γ. – Άριχτο γαϊτανάκι
Δ.πδ. – Διπλό ποδαράκι
Β.γ. – Βουβό γαϊτανάκι
Π. ή θ. – Πόντος ή θηλιά
Α.Π. – Ανάποδη Πλευρά
() και * – Επαναλάβετε τις οδηγίες μέσα στις παρενθέσεις και / ή στους αστερίσκους τόσες φορές όσες
αναφέρεται.

Ειδικές Πλέξεις
●

●

●

●

●

Πδ2μαζί – Ρίξτε νήμα και βάλτε το βελονάκι σας στον πόντο που υποδεικνύεται. Ρίξτε νήμα και
τραβήξτε μία θηλιά. Ρίξτε νήμα και περάστε μέσα από 2 θηλιές. Ρίξτε νήμα και βάλτε το βελονάκι σας
στον επόμενο πόντο. Ρίξτε νήμα και τραβήξτε μια θηλιά. Ρίξτε νήμα και περάστε μέσα από 2 θηλιές.
Ρίξτε νήμα και περάστε μέσα και από τις 3 θηλιές στο βελονάκι σας.
Συστάδα (Πδ3μαζί) – Ρίξτε νήμα και βάλτε το βελονάκι σας στον πόντο που υποδεικνύεται. Ρίξτε νήμα
και τραβήξτε μια θηλιά. Ρίξτε νήμα και περάστε μέσα από 2 θηλιές. (Ρίξτε νήμα και βάλτε το βελονάκι
σας στον επόμενο πόντο. Ρίξτε νήμα και τραβήξτε μια θηλιά. Ρίξτε νήμα και περάστε μέσα από 2
θηλιές) δύο φορές. Ρίξτε νήμα και περάστε μέσα και από τις 4 θηλιές στο βελονάκι σας. Δείτε αυτές τις
οδηγίες.
Κουκουτσάκι από 5δ.πδ. – Ρίξτε νήμα δύο φορές και βάλτε το βελονάκι σας στον πόντο που
υποδεικνύεται. Ρίξτε νήμα και τραβήξτε μια θηλιά. (Ρίξτε νήμα και περάστε μέσα από 2 θηλιές) δύο
φορές. *Ρίξτε νήμα δύο φορές και βάλτε το βελονάκι σας στον ίδιο πόντο. Ρίξτε νήμα και τραβήξτε μια
θηλιά. (Ρίξτε νήμα και περάστε μέσα από 2 θηλιές) δύο φορές.* Επαναλάβετε από * έως * για 3
ακόμη φορές. Τώρα πρέπει να έχετε 6 θηλιές στο βελονάκι σας. Ρίξτε νήμα και περάστε μέσα και από
τις 6 θηλιές.
Παφ - Ρίξτε νήμα και βάλτε το βελονάκι σας στον πόντο / κενό που υποδεικνύεται. Ρίξτε νήμα ξανά και
τραβήξτε μία μακριά θηλιά. (Ρίξτε νήμα και βάλτε το βελονάκι σας στον ίδιο πόντο / κενό. Ρίξτε νήμα
ξανά και τραβήξτε μία μακριά θηλιά) 3 ακόμη φορές. Ρίξτε νήμα και περάστε μέσα και από τις 9 θηλιές
στο βελονάκι σας. 1 αλ. για να κλείσετε το Παφ.
Διασταυρωμένα Διπλά – Παραλείψτε τον επόμενο πόντο και κάντε ένα ποδαράκι στον επόμενο π.
Δουλεύοντας επάνω από το τελευταίο πδ. που κάνατε, κάντε ένα πδ. στον π. που παραλείψατε.
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●

Όρθιοι Πόντοι: Οι όρθιοι πόντοι είναι ακριβώς οι ίδιοι όπως οι συνηθισμένοι πόντοι, εκτός από το ότι
πλέκονται «στον αέρα», χωρίς να συνδέονται σε προηγούμενο πόντο. Ξεκινήστε με έναν αρχικό κόμπο
ήδη στο βελονάκι σας και ολοκληρώστε τον πόντο ως συνήθως. Εδώ θα βρείτε κάποιες οδηγίες για το
όρθιο ποδαράκι και το όρθιο άριχτο γαϊτανάκι ώστε να μπορέσετε να ξεκινήσετε.

Δείγμα
Το μοτίφ σας θα πρέπει να έχει διαστάσεις 15 εκ. στο τέλος του 13ου Γύρου.

Διαστάσεις
42 εκ.

Σημειώσεις
Το κεντρικό λουλούδι αυτού του τετραγώνου έχει υφή και ανασηκώνεται ελαφρά πάνω από την επιφάνεια.
Όταν έχετε κάνει μόνο το λουλούδι, θα μοιάζει σα να κυρτώνει έντονα (εξαιτίας όλων αυτών των εμπρόσθιων
πόντων) όμως, καθώς το τετράγωνο θα εξελίσσεται, αυτό θα γίνεται λιγότερο εμφανές. Με τη χρήση, το
λουλούδι θα χαλαρώσει ακόμη περισσότερο, αλλά θα παραμένει πάντοτε ελαφρά ανασηκωμένο πάνω από την
επιφάνεια του τετραγώνου.

Μέρος 1 – Μικρό Τετράγωνο
1ος Γύρος (Χρώμα Α)
Μέσα σε έναν μαγικό δακτύλιο: κάντε 5 αλ. (υπολογίζεται ως δ.πδ. + 1 αλ.). (Δ.πδ., 1 αλ.) 11 φορές. Ενώστε
στην 4η αλ. της αρχικής 5 αλ. με ένα β.γ.
Καταμέτρηση Πόντων: 12 δ.πδ. και 12 κενά-1 αλ.

2ος Γύρος (Χρώμα Α)
Β.γ. στο επόμενο κενό-1 αλ. (1 αλ., αρ.γ.) στο ίδιο κενό-1 αλ. (4 αλ., αρ.γ. στο ίδιο κενό-1 αλ.) 11 φορές. 4 αλ.
Ενώστε στην κορυφή του πρώτου αρ.γ. με ένα β.γ. Δέστε και κρύψτε τις άκρες του νήματός σας.
Καταμέτρηση Πόντων: 12 αρ.γ. και 12 κενά-4 αλ.

3ος Γύρος (Χρώμα Β)
Ενώστε το νήμα σας κάνοντας ένα όρθιο πδ. σε ένα οποιοδήποτε κενό-4 αλ. Κάντε 2 ακόμη πδ. στο ίδιο κενό-4
αλ. (2 αλ., κάντε 3 πδ. στο επόμενο κενό-4 αλ.) 11 φορές. 2 αλ. Ενώστε στην κορυφή του όρθιου πδ. με ένα
β.γ.
Καταμέτρηση Πόντων: 36 πδ. και 12 κενά-2αλ.

4ος Γύρος (Χρώμα Β)
2 αλ. (δεν υπολογίζεται ως πόντος). Κάντε 2 ΕΜΠΡ. πδ. γύρω από τον κορμό του ίδιου (πρώτου) πδ. από τον 3ο
Γύρο. Κάντε 2 ΕΜΠΡ.πδ. σε κάθε ένα από τα επόμενα 2 πδ. 1 αλ. (Κάντε 2 ΕΜΠΡ.πδ. σε κάθε ένα από τα
επόμενα 3 πδ. 1 αλ.) 11 φορές. Ενώστε στην κορυφή του πρώτου ΕΜΠΡ.πδ. με ένα β.γ. Δέστε και κρύψτε τις
άκρες από το νήμα σας.
Καταμέτρηση Πόντων: 72 ΕΜΠΡ.πδ. και 12 κενά-1 αλ.

5ος Γύρος (Χρώμα Α)
Ενώστε το νήμα σας κάνοντας ένα όρθιο πδ. σε ένα οποιοδήποτε κενό-2 αλ. από τον 3ο Γύρο, δουλεύοντας
ΕΠΑΝΩ από το κενό-1 αλ. από τον 4ο Γύρο. Θα βρείτε τα κενά-2 αλ. μεταξύ των πετάλων. Πδ. στο ίδιο κενό-2
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αλ. (4 αλ. Κάντε 2 πδ. στο επόμενο κενό-2 αλ. από τον 3ο Γύρο, δουλεύοντας ΕΠΑΝΩ από το κενό-1 αλ. από τον
4ο Γύρο) 11 φορές. 4 αλ. Ενώστε στην κορυφή του όρθιου πδ. με ένα β.γ. Δέστε και κρύψτε όλες τις άκρες του
νήματός σας.
Καταμέτρηση Πόντων: 24 πδ. και 12 κενά-4 αλ.

6ος Γύρος (Χρώμα Β)
Δουλέψτε μπροστά από τα κενά-4 αλ. του 5ου Γύρου όταν κάνετε αυτόν τον γύρο. Θα χρειαστεί να σκάψετε λίγο
ώστε να εντοπίσετε το πρώτο ΕΜΠΡ.πδ. κάθε ομάδας 6-ΕΜΠΡ.πδ.
Υπόδειξη: Δουλέψτε σε 12άδες πολλούς από τους 6 πόντους για να βεβαιωθείτε ότι δεν παραλείψατε κατά
λάθος κάποιον πόντο. Θα πρέπει να κάνετε 6 πόντους σε κάθε πέταλο.
Ενώστε το νήμα σας κάνοντας ένα όρθιο ΕΜΠΡ.πδ. στο πρώτο ΕΜΠΡ.πδ. μιας οποιασδήποτε ομάδας 6ΕΜΠΡ.πδ. του 4ο Γύρο. Κάντε ένα ΕΜΠΡ.πδ. σε κάθε έναν από τους εναπομείναντες 71 πς. Ενώστε στην
κορυφή του πρώτου ΕΜΠΡ.πδ. με ένα β.γ.
Καταμέτρηση Πόντων: 72 ΕΜΠΡ.πδ.
Το λουλούδι σας θα ζαρώνει σ’αυτό το σημείο, αλλά μην ανησυχείτε γι’αυτό.

7ος Γύρος(Χρώμα Β)
2 αλ. (δεν υπολογίζεται ως π.). (ΕΜΠΡ.πδ.2μαζί, δουλεύοντας στα πρώτα 2 ΕΜΠΡ.πδ. του πέταλου. ΕΜΠΡ.πδ.
στους επόμενους 2 πς. ΕΜΠΡ.πδ.2μαζί, δουλεύοντας στα τελευταία 2 ΕΜΠΡ.πδ. του πέταλου. 3 αλ.) 12
φορές. Ενώστε στο πρώτο ΕΜΠΡ.πδ.2μαζί με ένα β.γ. Δέστε και κρύψτε όλες τις άκρες του νήματός σας.
Καταμέτρηση Πόντων: 48 ΕΜΠΡ.πδ. και 12 κενά-3 αλ.

8ος Γύρος (Χρώμα Α)
Σ’αυτό το γύρο, θα δουλεύετε ανάμεσα στα 2 πδ. που σχηματίζουν κάθε ομάδα των 2-πδ. στον 5ο Γύρο. Θα
δουλέψετε ΕΠΑΝΩ στο κενό-3 αλ. του 7ου Γύρου και στους πόντους του 6ου Γύρου (μεταξύ των πετάλων). Θα
χρειαστεί να πλέξετε λίγο πιο σφιχτά για να βεβαιωθείτε ότι τα πδ. σας είναι «σφιχτά».
Κάντε ένα όρθιο πδ. μεταξύ οποιωνδήποτε 2 πδ. από τον 5ο Γύρο, μη ξεχνώντας ότι πρέπει να δουλέψετε
ΕΠΑΝΩ στους Γύρους 6 και 7. Κάντε ένα ακόμη πδ. μεταξύ των ίδιων 2 πδ. (4 αλ. Κάντε 2 πδ. μεταξύ των
επόμενων 2 πδ. από τον 5ο Γύρο, μη ξεχνώντας να δουλέψετε ΕΠΑΝΩ στους Γύρους 6 και 7) 11 φορές. 4 αλ.
Ενώστε στο πρώτο πδ. με ένα β.γ. Δέστε και κρύψτε όλες τις άκρες του νήματός σας.
Καταμέτρηση Πόντων: 24 πδ. και 12 κενά-4 αλ.

9ος Γύρος (Χρώμα Β)
Ενώστε το νήμα σας κάνοντας ένα όρθιο ΕΜΠΡ.πδ.2μαζί στους πρώτους 2 πς ενός οποιουδήποτε πετάλου από
τον 7ο Γύρο (με άλλα λόγια, στο ΕΜΠΡ.πδ.2 μαζί και στο πρώτο ΕΜΠΡ.πδ.). ΕΜΠΡ.πδ.2μαζί στους τελευταίους
2 πς του πετάλου. 4 αλ. (ΕΜΠΡ.πδ.2μαζί δύο φορές στο επόμενο πέταλο του 7ου Γύρου. 4 αλ.) 11 φορές.
Ενώστε στο πρώτο ΕΜΠΡ.πδ.2μαζί με ένα β.γ. Δέστε και κρύψτε όλες τις άκρες του νήματός σας.
Καταμέτρηση Πόντων: 24 ΕΜΠΡ.πδ. και 12 κενά-4 αλ.

10ος Γύρος (Χρώμα Α)
Ενώστε το νήμα σας κάνοντας ένα όρθιο πδ. μεταξύ οποιωνδήποτε 2 πδ. από τον 8 ο Γύρο, δουλεύοντας ΕΠΑΝΩ
στο κενό-4 αλ. από τον 9ο Γύρο. Κάντε 4 πδ. στο ίδιο κενό. (2 αλ. και κάντε 5 πδ. ανάμεσα στα επόμενα 2 πδ.
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από τον 8ο Γύρο) 11 φορές. 2 αλ. Ενώστε στο πρώτο πδ. με ένα β.γ. Δέστε και κρύψτε όλες τις άκρες του
νήματός σας.
Καταμέτρηση Πόντων: 60 πδ. και 12 κενά-2 αλ.

11ος Γύρος (Χρώμα Β)
Ενώστε το νήμα σας κάνοντας ένα ΕΜΠΡ.πδ.2μαζί στους εναπομείναντες 2 πς ενός οποιουδήποτε πετάλου
από τον 9ο Γύρο. (6 αλ. και ΕΜΠΡ.πδ.2μαζί στους 2 πς από το επόμενο πέταλο του Γύρου 9) 11 φορές. 6 αλ.
Ενώστε στο πρώτο ΕΜΠΡ.πδ.2μαζί με ένα β.γ. Δέστε και κρύψτε όλες τις άκρες του νήματός σας.
Καταμέτρηση Πόντων: 12 ΕΜΠΡ.πδ.2μαζί και 12 κενά-6 αλ.
Στο τέλος αυτού του Γύρου, το λουλούδι σας θα καμπουριάζει αρκετά. Αυτό θα χαλαρώσει αλλά δεν θα
εξαφανιστεί εντελώς. Το τελικό λουλούδι θα είναι ελαφρώς ανασηκωμένο επάνω από την επιφάνεια του
τετραγώνου.

12ος Γύρος (Χρώμα Α)
Σ’αυτό το Γύρο, θα δουλέψετε ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ τα κενά-6 αλ. του 11ου Γύρου.
Ενώστε το νήμα σας κάνοντας ένα όρθιο μ.πδ. στο πρώτο πδ. μίας οποιασδήποτε ομάδας 5-πδ. από τον 10ο
Γύρο. Μ.πδ. στον ίδιο π. Αρ.γ. στους επόμενους 3 πς. Κάντε 2 μ.πδ. στον επόμενο π., ο οποίος θα είναι το
τελευταίο πδ. από την ομάδα των 5-πδ. ΕΜΠΡ.τρ.πδ. στο πδ. από τον 8 ο Γύρο στα αριστερά του επόμενου
πετάλου (στα δεξιά, εάν είστε αριστερόχειρας). ΕΜΠΡ.τρ.πδ. στο πδ. από τον 8ο Γύρο στα δεξιά του ίδιου
πετάλου (στα αριστερά, εάν είστε αριστερόχειρας). Στην ουσία πάτε προς τα πίσω, και θα χρειαστεί να
διπλώσετε / γυρίσετε το πλεκτό σας ώστε να μπορέσετε ευκολότερα να μπείτε σ’αυτόν τον πόντο.
*Κάντε 2 μ.πδ. στο πρώτο πδ. της επόμενης ομάδας 5-πδ. από τον 10ο Γύρο. Αρ.γ. στους επόμενους 3 πς.
Κάντε 2 μ.πδ. στον επόμενο π. ΕΜΠΡ.τρ.πδ. στο πδ. από τον 8ο Γύρο στα αριστερά του επόμενου πετάλου (στο
δεξιά, εάν είστε αριστερόχειρας). ΕΜΠΡ.τρ.πδ. στο πδ. από τον 8ο Γύρο στο δεξιά του ίδιου πετάλου (στα
αριστερά, εάν είστε αριστερόχειρας).* Επαναλάβετε από * έως * για 10 ακόμη φορές. Ενώστε στο πρώτο
μ.πδ. με ένα β.γ.
Καταμέτρηση Πόντων: 108 π. (36 αρ.γ., 48 μ.πδ. και 24 ΕΜΠΡ.τρ.πδ.)

13ος Γύρος (Χρώμα Α)
1 αλ. και αρ.γ. στον ίδιο π. όπου ενώσατε με το β.γ., ο οποίος θα είναι το μ.πδ. μετά τα 2 ΕΜΠΡ.τρ.πδ. Αρ.γ.
στους επόμενους 2 πς. (Κάντε 2 αρ.γ. στον επόμενο π., ο οποίος θα πρέπει να είναι το κεντρικό από τα 3 αρ.γ.
του προηγούμενου γύρου. Σημαδέψτε το δεύτερο αρ.γ. εάν πρόκειται να έχετε πρόβλημα να το βρείτε στον
επόμενο γύρο. Αρ.γ. στους επόμενους 8 πς) 11 φορές. Κάντε 2 αρ.γ. στον επόμενο π. Αρ.γ. στους τελευταίους
5 πς. Ενώστε στο πρώτο αρ.γ. με ένα β.γ.
Καταμέτρηση Πόντων: 120 αρ.γ.

14ος Γύρος (Χρώμα Α)
1 αλ. και αρ.γ. στον ίδιο π. που ενώσατε με το β.γ. Αρ.γ. στους επόμενους 4 πς. Τώρα θα πρέπει να έχετε 5
αρ.γ.
*Μ.πδ. στον επόμενο π. Πδ. στους επόμενους 2 πς. Δ.πδ. στους επόμενους 2 πς. 4 αλ., παραλείψτε τους
επόμενους 4 πς και β.γ. στον επόμενο π., ο οποίος πρέπει να είναι το δεύτερο (σημαδεμένο) αρ.γ. της αύξησης
από τον προηγούμενο γύρο. 13 αλ. και β.γ. στον ίδιο π. για να σχηματίσετε μία θηλιά. 4 αλ. και παραλείψτε
τους επόμενους 4 πς. Δ.πδ. στους επόμενους 2 πς. Πδ. στους επόμενους 2 πς. Μ.πδ. στον επόμενο π. Αρ.γ.
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στους επόμενους 11 πς. Το πρώτο και το τελευταίο αρ.γ. θα πρέπει να πέφτουν στο δεύτερο (σημαδεμένο)
αρ.γ. της αύξησης του προηγούμενου γύρου.*
Επαναλάβετε από * έως * για 3 ακόμη φορές, παραλείποντας τα τελευταία 5 αρ.γ. στην τελευταία επανάληψη
(επειδή τα έχετε ήδη κάνει στην αρχή αυτού του γύρου). Ενώστε στο πρώτο αρ.γ. με ένα β.γ. Δέστε και
κρύψτε όλες τις άκρες του νήματός σας.
Ρίξτε μια ματιά στο πλεκτό σας προτού συνεχίσετε. Τα λουλούδια που σχηματίστηκαν από τις θηλιές των 4-αλ.
και 13-αλ. αποτελούν τις γωνίες σας. Κάθε μία από αυτές θα πρέπει να πέφτει μεταξύ 2 πετάλων. Εάν δε
συμβαίνει αυτό, τότε θα πρέπει να ελέγξετε τους πόντους σας για να δείτε πού έχετε κάνει λάθος.
Καταμέτρηση Πόντων: 84 π. (44 αρ.γ., 8 μ.πδ., 16 πδ., 16 δ.πδ., 8 κενά-4 αλ. και 4 κενά-13 αλ.)

15ος Γύρος (Χρώμα Α)
Ενώστε το νήμα σας κάνοντας ένα όρθιο μ.πδ. σε ένα οποιοδήποτε κενό-13 αλ. του γύρου. Προσπαθείστε να
κάνετε αυτόν τον πόντο κοντά στο κέντρο του κενού-13 αλ. Στο ίδιο κενό-13 αλ.: (3 αρ.γ., 2 αλ., 3 αρ.γ., μ.πδ.).
Αυτή είναι η πρώτη σας γωνία. Μετακινείστε αυτούς τους πόντους προς τα πάνω ώστε να πέφτουν πάνω από
το κέντρο του κενού-13 αλ. Μπορείτε να τους τακτοποιήσετε μετά εάν τώρα σας φαίνεται τώρα λίγο στραβό.
*3 αλ. Αρ.γ. σε κάθε έναν από τους 21 πς κατά μήκος. 3 αλ. Στο επόμενο κενό-13 αλ.: (μ.πδ., 3 αρ.γ., 2 αλ., 3
αρ.γ., μ.πδ.). *
Επαναλάβετε από * έως * για 3 ακόμη φορές, παραλείποντας την τελευταία γωνία στην τελευταία επανάληψη.
Ενώστε στο πρώτο μ.πδ. με ένα β.γ. Δέστε και κρύψτε όλες τις άκρες του νήματός σας.
Καταμέτρηση Πόντων:
●

Σύνολο: 116 π. {8 μ.πδ., 108 αρ.γ., 8 κενά-3 αλ., και 4 κενά γωνίας-2 αλ.}

●

Ανά Πλευρά: 29 π. {2 μ.πδ., 27 αρ.γ., και 2 κενά-3 αλ.}

16ος Γύρος (Χρώμα Β)
Ενώστε το νήμα σας κάνοντας ένα όρθιο αρ.γ. σε μία οποιαδήποτε γωνία-2 αλ. (2 αλ., αρ.γ.) στο ίδιο κενό.
Αυτή είναι η πρώτη σας γωνία.
*Αρ.γ. στους επόμενους 4 πς. Κάντε 3 αρ.γ. στο επόμενο κενό-3 αλ. Αρ.γ. στους επόμενους 21 πς. Κάντε 3
αρ.γ. στο επόμενο κενό-3 αλ. Αρ.γ. στους τελευταίους 4 πς. Μην παραλείψετε κατά λάθος το μ.πδ. ακριβώς
μετά το κενό-3 αλ. Στο επόμενο κενό γωνίας-2 αλ.: (αρ.γ., 2 αλ., αρ.γ.).*
Επαναλάβετε από * έως * για 3 ακόμη φορές, παραλείποντας την τελευταία γωνία στην τελευταία επανάληψη.
Ενώστε στο πρώτο αρ.γ. με ένα β.γ.
Καταμέτρηση Πόντων: 148 αρ.γ. και 4 κενά γωνίας-2 αλ. (37 αρ.γ. ανά πλευρά)

17ος Γύρος (Χρώμα Β)
Β.γ. στο κενό γωνίας-2 αλ. 4 αλ. (υπολογίζεται ως μ.πδ. και 2 αλ.) Μ.πδ. στο ίδιο κενό. Αυτή είναι η πρώτη σας
γωνία.
*Παραλείψτε τον πρώτο (κρυμμένο) πόντο. Μ.πδ. σε κάθε έναν από τους εναπομείναντες 36 πς. (Μ.πδ., 2 αλ.,
μ.πδ.) στο επόμενο κενό γωνίας-2 αλ.*
Επαναλάβετε από * έως * για 3 ακόμη φορές, παραλείποντας την τελευταία γωνία στην τελευταία επανάληψη.
Ενώστε στη δεύτερη αλυσίδα της αρχικής 4-αλ. με ένα β.γ. Δέστε και κρύψτε όλες τις άκρες του νήματός σας.
Καταμέτρηση Πόντων: 152 μ.πδ. και 4 κενά γωνίας-2 αλ. (38 μ.πδ. ανά πλευρά)
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18ος Γύρος (Χρώμα Α)
Ενώστε το νήμα σας κάνοντας ένα όρθιο μ.πδ. σε ένα οποιοδήποτε κενό γωνίας -2 αλ. (Μ.πδ., 2 αλ., 2 μ.πδ.)
στο ίδιο κενό. Αυτή είναι η πρώτη σας γωνία.
*ΟΠ.πδ. σε κάθε έναν από τους 38 πς κατά μήκος. (2 μ.πδ., 2 αλ., 2 μ.πδ.) στο επόμενο κενό γωνίας-2 αλ.*
Επαναλάβετε από * έως * για 3 ακόμη φορές, παραλείποντας την τελευταία γωνία στην τελευταία επανάληψη.
Ενώστε στο πρώτο μ.πδ. με ένα β.γ. Δέστε και κρύψτε τις άκρες του νήματός σας.
Καταμέτρηση Πόντων:
●

Σύνολο: 168 π. και 4 κενά γωνίας-2 αλ. {16 μ.πδ. και 152 Οπ.πδ.}

●

Ανά Πλευρά: 42 π. ανά πλευρά {4 μ.πδ. και 38 ΟΠ.πδ.}

Σ’αυτό το σημείο, το τετράγωνό σας θα πρέπει να είναι 21 cm.
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2ο Μέρος - Τρίγωνα
Τα τρίγωνα σχηματίζονται ένα κάθε φορά χρησιμοποιώντας μόνο ένα χρώμα και δουλεύοντας μπρος πίσω. Θα
γυρίζετε στο τέλος κάθε σειράς. Όταν κοιτάτε τους πόντους σας, η κορυφή κάθε πόντου θα είναι ΜΕΤΑ από
τον κορμό του πόντου, και όχι μπροστά του, επειδή θα βλέπετε πάντα το πίσω μέρος της προηγούμενης σειράς.
Η μοναδική εξαίρεση είναι όταν θα κάνετε τη 19η Σειρά, όπου η κορυφή κάθε πόντου θα είναι ΠΡΙΝ τον κορμό
του πόντου, καθώς θα βλέπετε την καλή πλευρά του 18ου Γύρου.

Και τα 4 Τρίγωνα γίνονται με το Χρώμα Γ

19η Σειρά
Βλέποντας την ΚΠ, ενώστε το νήμα σας κάνοντας μία Όρθια Συστάδα στους πρώτους 3 πς μίας οποιασδήποτε
πλευράς. (2 αλ., κάντε μία Συστάδα πάνω στους επόμενους 3 πς) 13 φορές. Γυρίστε.
Καταμέτρηση Πόντων: 14 Συστάδες και 13 κενά-2 αλ.

20η Σειρά
3 αλ. (υπολογίζεται ως το πρώτο σας πδ.). Παραλείψτε το πρώτο κενό-2 αλ. Πδ. στην επόμενη Συστάδα.
(Κάντε 2 πδ. στο επόμενο κενό-2 αλ., πδ. στην επόμενη Συστάδα) 11 φορές. Παραλείψτε το τελευταίο κενό-2
αλ. Πδ. στην τελευταία συστάδα.
Γυρίστε.

21η Σειρά
Εάν δυσκολεύεστε να αναγνωρίσετε ποιές θηλιές ανήκουν στο ποιόν πόντο, σημαδέψτε όλα τα ΕΜΠΡ.δ.πδ.,
εκτός από το πρώτο και το τελευταίο, έτσι ώστε να μπορείτε να τα αναγνωρίζετε στην επόμενη σειρά.
3 αλ. (υπολογίζεται ως το πρώτο πδ.). Παραλείψτε 2 πς. Πδ. στον επόμενο π. ΕΜΠΡ.δ.πδ. στην τρίτη Συστάδα
από την 19η Σειρά. (Παραλείψτε τον επόμενο π. της 20ης Σειράς και κάντε πδ. στους επόμενους 2 πς.
ΕΜΠΡ.δ.πδ. στην επόμενη Συστάδα από την 19η Σειρά) 9 φορές. Τώρα πρέπει να σας έχουν απομείνει 2
Συστάδες. Παραλείψτε τον επόμενο π. και κάντε πδ. στον επόμενο π. Παραλείψτε τους επόμενους 2 πς. Πδ.
στην κορυφή της 3-αλ. Γυρίστε.
Καταμέτρηση Πόντων: 22 πδ. (συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής 3-αλ.) και 10 ΕΜΠΡ.δ.πδ.

22η Σειρά
3 αλ. (υπολογίζεται ως το πρώτο πδ.). Παραλείψτε τους επόμενους 2 πς. Πδ. στους επόμενους 2 πς. (Κάντε
ένα κουκουτσάκι 5-δ.πδ. στον επόμενο π., ο οποίος θα είναι το ΕΜΠΡ.δ.πδ. Πδ. στους επόμενους 2 πς) 8
φορές. Παραλείψτε τους επόμενους 2 πς. Πδ. στην κορυφή της 3 αλ. Γυρίστε.
Καταμέτρηση Πόντων: 28 π. - 8 κουκουτσάκια-5δ.πδ. και 20 πδ. (συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής 3-αλ.)

23η Σειρά
3 αλ. (υπολογίζεται ως το πρώτο πδ.). Παραλείψτε τους πρώτους 2 πς. Πδ. στους επόμενους 22 πς.
Παραλείψτε τους επόμενους 2 πς. Πδ. στην κορυφή της 3-αλ. Γυρίστε.
Καταμέτρηση Πόντων: 24 πδ. (συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής 3-αλ.)

24η Σειρά
3 αλ. (υπολογίζεται ως το πρώτο πδ.). Παραλείψτε τους πρώτους 3 πς. Πδ. στον επόμενο π. Πδ. στον
τελευταίο π. που παραλείψατε, δουλεύοντας ΠΑΝΩ από το προηγούμενο πδ. Αυτά είναι τα πρώτα σας
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Διασταυρωμένα Διπλά. (Παραλείψτε 1, πδ. στον επόμενο π., πδ. στον π. που παραλείψατε, δουλεύοντας
ΠΑΝΩ από το προηγούμενο πδ.) 8 φορές. Παραλείψτε τους επόμενους 2 πς. Πδ. στην κορυφή της 3-αλ.
Γυρίστε.
Καταμέτρηση Πόντων: 20 π. {2 πδ. (συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής 3-αλ.) και 9 Διασταυρωμένα
Διπλά}

25η Σειρά
Παρακαλώ να θυμάστε ότι το Παφ κλείνει με μία αλυσίδα. Η 1-αλ. ακριβώς μετά το Παφ είναι ένας επιπλέον
πόντος-αλυσίδα.
3 αλ. (υπολογίζεται ως το πρώτο πδ.). Παραλείψτε το πρώτο Διασταυρωμένο Διπλό. (Κάντε ένα Παφ ανάμεσα
στα 2 πδ. του επόμενου Διασταυρωμένου Διπλού. 1 αλ.) 6 φορές. Τώρα πρέπει να σας έχουν απομείνει 2
Διασταυρωμένα Διπλά. Κάντε ένα Παφ ανάμεσα στα 2 πδ. του επόμενου Διασταυρωμένου Διπλού.
Παραλείψτε το τελευταίο Διασταυρωμένο Διπλό. Πδ. στην κορυφή της 3-αλ. Γυρίστε.
Καταμέτρηση Πόντων: 7 Παφ, 2 πδ. (συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής 3-αλ.) και 6 κενά-1 αλ.

26η Σειρά
3 αλ. (υπολογίζεται ως το πρώτο πδ.). Κάντε 2 πδ. σε κάθε ένα από τα 6 κενά-1 αλ. Πδ. στην κορυφή της 3-αλ.
Γυρίστε.
Καταμέτρηση Πόντων: 14 πδ. (συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής 3-αλ.)

27η Σειρά
3 αλ. (υπολογίζεται ως πδ.). Παραλείψτε τους πρώτους 3 πς. Πδ. στους επόμενους 6 πς. Παραλείψτε τους
επόμενους 3 πς. Πδ. στην κορυφή της 3-αλ. 1 αλ. και γυρίστε.
Καταμέτρηση Πόντων: 8 πδ. (συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής 3-αλ.)

28η Σειρά
θα προσέξετε ότι οι οδηγίες ανάμεσα στις παρενθέσεις δεν είναι ο καθρέφτης η μία της άλλης. Αυτό είναι
σκόπιμο και γίνεται για να είναι το τελείωμα καλύτερο.
Παραλείψτε τους πρώτους 2 πς. (Κουκουτσάκι-5 δ.πδ., πδ., δ.πδ.) στον επόμενο π. 2 αλ. (Δ.πδ., Κουκουτσάκι5 δ.πδ., πδ.) στον επόμενο π. Παραλείψτε τους τελευταίους 2 πς. Β.γ. στην κορυφή της 3-αλ. Δέστε και
κρύψτε όλες τις άκρες του νήματός σας. Το κενό 2-αλ. θα γίνει η νέα σας γωνία.
Μόλις ολοκληρώσατε ένα τρίγωνο. Θα χρειαστεί να επαναλάβετε το ίδιο σε κάθε μία πλευρά του
τετραγώνου του 1ου Μέρους έτσι ώστε να καταλήξετε και πάλι με ένα τετράγωνο.
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3ο Μέρος - Μπορντούρα
Τώρα θα ολοκληρώσουμε το τετράγωνο προσθέτοντας μία μπορντούρα.

29 ος Γύρος (Χρώμα Γ)
Βλέποντας την ΚΠ, ενώστε το νήμα σας κάνοντας ένα όρθιο αρ.γ. σε ένα οποιοδήποτε κενό γωνίας-2 αλ. (2 αλ.,
αρ.γ.) στο ίδιο κενό. Αυτή είναι η πρώτη σας γωνία.
*Αρ.γ. στους πρώτους 3 πς. Αρ.γ. ανάμεσα στο Κουκουτσάκι-5 δ.πδ. και στην κορυφή της 27ης Σειράς από το
Τρίγωνο. Κάντε 3 αρ.γ. στην πλευρά κάθε μίας από τις επόμενες 8 σειρές. Κάντε 2 μ.πδ. στην πλευρά της
Συστάδας. Μ.πδ. στον π. που περιέχει το τελευταίο πόδι της Συστάδας. Κάντε 2 μ.πδ. στο επόμενο κενό-2αλ.
του 18ου Γύρου.
Κάντε 2 μ.πδ. στην πλευρά της επόμενης Συστάδας. Κάντε 3 αρ.γ. στην πλευρά κάθε μίας από τις επόμενες 8
σειρές. Παραλείψτε το β.γ. Αρ.γ. στους τελευταίους 3 πς. (Αρ.γ., 2 αλ., αρ.γ.) στο επόμενο κενό γωνίας-2 αλ.*
Επαναλάβετε από * έως * για 3 ακόμη φορές, παραλείποντας την τελευταία γωνία στην τελευταία επανάληψη.
Ενώστε στο πρώτο αρ.γ. με ένα β.γ. Δέστε και κρύψτε όλες τις άκρες του νήματός σας.
Καταμέτρηση Πόντων Ανά Πλευρά: 64 π. ανά πλευρά (57 αρ.γ. και 7 μ.πδ. - χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα
κενά γωνίας-2 αλ.)

30ος Γύρος (Χρώμα Β)
Ενώστε το νήμα σας κάνοντας ένα όρθιο πδ. σε ένα οποιοδήποτε κενό γωνίας-2 αλ. (Πδ., 2 αλ., 2 πδ.) στο ίδιο
κενό. Αυτή είναι η πρώτη σας γωνία. *Πδ. σε κάθε έναν από τους 64 πς κατά μήκος. (2 πδ., 2 αλ., 2 πδ.) στο
επόμενο κενό γωνίας-2 αλ.* Επαναλάβετε από * έως * για 3 ακόμη φορές, παραλείποντας την τελευταία
γωνία στην τελευταία επανάληψη. Ενώστε στο πρώτο πδ. με ένα β.γ. Δέστε και κρύψτε τις άκρες του νήματός
σας.
Καταμέτρηση Πόντων: 272 πδ. και 4 κενά γωνίας-2 αλ. (68 πδ. ανά πλευρά)
Σ’αυτό το σημείο, το τετράγωνο θα πρέπει να είναι 32 εκ.

31ος Γύρος (Χρώμα Α)
Ενώστε το νήμα σας κάνοντας ένα όρθιο μ.πδ. σε ένα οποιοδήποτε κενό γωνίας-2 αλ. (2 αλ., μ.πδ.) στο ίδιο
κενό. Αυτή είναι η πρώτη σας γωνία. *ΟΠ.πδ. σε κάθε έναν από τους 68 πς κατά μήκος. (Μ.πδ., 2 αλ., μ.πδ.)
στο επόμενο κενό γωνίας-2 αλ.* Επαναλάβετε από * έως * για 3 ακόμη φορές, παραλείποντας την τελευταία
γωνία στην τελευταία επανάληψη. Ενώστε στο πρώτο μ.πδ. με ένα β.γ.
Καταμέτρηση Πόντων: 280 π. και 4 κενά γωνίας-2 αλ. (68 πδ. και 2 μ.πδ. ανά πλευρά)

32ος Γύρος (Χρώμα Α)
Β.γ. στο επόμενο κενό γωνίας-2 αλ. 3 αλ. (υπολογίζεται ως το πρώτο σας πδ.). (Πδ., 2 αλ., 2 πδ.) στο ίδιο κενό
γωνίας-2 αλ. Αυτή είναι η πρώτη σας γωνία.
*Παραλείψτε τον πρώτο (κρυμμένο) πόντο. Πδ. στους επόμενους 2 πς. (3 αλ., παραλείψτε τους επόμενους 2
πς και κάντε β.γ. στον επόμενο π. Κάντε 8 αλ. και β.γ. στον ίδιο π. έτσι ώστε να σχηματίσετε μία θηλιά 8-αλ. 3
αλ. και παραλείψτε τους επόμενους 2 πς. Πδ. στους επόμενους 5 πς) 6 φορές. Κάθε μία από αυτές τις
επαναλήψεις πρέπει να πιάνει 10 πόντους.
3 αλ., παραλείψτε τους επόμενους 2 πς και β.γ. στον επόμενο π. Κάντε 8 αλ. και β.γ. στον επόμενο πόντο έτσι
ώστε να σχηματίσετε μία θηλειά 8-αλ. Κάντε 3 αλ. και παραλείψτε τους επόμενους 2 πς. Πδ. στους
τελευταίους 2 πς. (2 πδ., 2 αλ., 2 πδ.) στο επόμενο κενό γωνίας-2 αλ.*
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Επαναλάβετε από * έως * για 3 ακόμη φορές, παραλείποντας την τελευταία γωνία στην τελευταία επανάληψη.
Ενώστε στην κορυφή της αρχικής 3-αλ. με ένα β.γ.
Καταμέτρηση Πόντων Ανά Πλευρά: 38 πδ., 7 κενά-8αλ., και 14 κενά-3 αλ. ανά πλευρά - χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται τα κενά γωνίας-2 αλ.

33ος Γύρος (Χρώμα Α)
Β.γ. στον επόμενο π. και στο επόμενο κενό γωνίας-2 αλ. 3 αλ. (υπολογίζεται ως το πρώτο σας πδ.) (Πδ., 2 αλ.,
2 πδ.) στο ίδιο κενό γωνίας-2 αλ. Αυτή είναι η πρώτη σας γωνία.
*Πδ. στους πρώτους 4 πς. (5 αλ., παραλείψτε τα δύο κενά-3 αλ. και την θηλιά-8 αλ., και κάντε πδ. στα επόμενα
5 πδ.) 6 φορές. 5 αλ., παραλείψτε τα δύο κενά-3 αλ. και τη θηλιά-8 αλ., και κάντε πδ. στα τελευταία 4 πδ. (2
πδ., 2 αλ., 2 πδ.) στο επόμενο κενό γωνίας-2 αλ.*
Επαναλάβετε από * έως * για 3 ακόμη φορές, παραλείποντας την τελευταία γωνία στην τελευταία επανάληψη.
Ενώστε στην κορυφή της αρχικής 3-αλ. με ένα β.γ.
Καταμέτρηση Πόντων Ανά Πλευρά: 42 πδ. και 7 κενά-5 αλ. - χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα κενά γωνίας-2
αλ.

34ος Γύρος (Χρώμα Α)
Β.γ. στον επόμενο π. και στο επόμενο κενό γωνίας-2 αλ. 3 αλ. (υπολογίζεται ως το πρώτο σας πδ.). (Πδ., 2 αλ.,
2 πδ.) στο ίδιο κενό γωνίας-2 αλ. Αυτή είναι η πρώτη σας γωνία.
*Πδ. στον πρώτο π. (3 αλ., παραλείψτε τους επόμενους 2 πς και β.γ. στον επόμενο π. 8 Αλ. και β.γ. στον ίδιο
πόντο ώστε να σχηματίσετε μία θηλιά-8 αλ. 3 Αλ. και παραλείψτε τους επόμενους 2 πς. Πδ. στο επόμενο
κενό-5 αλ. Πδ.2μαζί στο ίδιο κενό-5 αλ. Πιάστε την θηλιά-8 αλ. από τον 32ο Γύρο κάνοντας ένα πδ. μέσα στη
θηλιά-8 αλ. και στο κενό-5 αλ. Πδ.2μαζί στο ίδιο κενό-5 αλ. Πδ. στο ίδιο κενό-5 αλ.) 7 φορές.
3 Αλ., παραλείψτε τους επόμενους 2 πς και β.γ. στον επόμενο π. 8 Αλ. και β.γ. στον ίδιο πόντο ώστε να
σχηματίσετε μία θηλιά-8 αλ. 3 Αλ. και παραλείψτε τους επόμενους 2 πς. Πδ. στον τελευταίο π. (2 πδ., 2 αλ.,
2 πδ.) στο επόμενο κενό γωνίας-2 αλ.* Επαναλάβετε από * έως * για 3 ακόμη φορές, παραλείποντας την
τελευταία γωνία στην τελευταία επανάληψη. Ενώστε στην κορυφή της αρχικής 3-αλ. με ένα β.γ.
Καταμέτρηση Πόντων Ανά Πλευρά: 41 πδ., 8 κενά-8 αλ. και 16 3-αλ. - χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα κενά
γωνίας-2 αλ.

35ος Γύρος (Χρώμα Α)
Β.γ. στον επόμενο π. και στο επόμενο κενό γωνίας-2 αλ. 3 Αλ. (υπολογίζεται ως το πρώτο σας πδ.). (Πδ., 2 αλ.,
2 πδ.) στο ίδιο κενό γωνίας-2 αλ. Αυτή είναι η πρώτη σας γωνία.
*Πδ. στους πρώτους 3 πς. (5 αλ., παραλείψτε τα δύο κενά-3 αλ. και την θηλιά-8 αλ., και κάντε πδ. στα επόμενα
5 πδ.) 7 φορές. 5 αλ., παραλείψτε τα δύο κενά-3 αλ. και τη θηλιά-8 αλ., και κάντε πδ. στους επόμενους 3 πδ.
(2 πδ., 2 αλ., 2 πδ.) στο επόμενο κενό γωνίας-2 αλ.* Επαναλάβετε από * έως * για 3 ακόμη φορές,
παραλείποντας την τελευταία γωνία στην τελευταία επανάληψη. Ενώστε στην κορυφή της αρχικής 3-αλ. με
ένα β.γ.
Καταμέτρηση πόντων Ανά Πλευρά: 45 πδ. και 8 κενά-5 αλ. ανά πλευρά - χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα
κενά γωνίας-2 αλ.
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36ος Γύρος (Χρώμα Α)
Β.γ. στον επόμενο π. και στο επόμενο κενό γωνίας-2 αλ. (1 αλ., αρ.γ., 2 αλ., αρ.γ.) στο ίδιο κενό γωνίας-2 αλ.
Αυτή είναι η πρώτη σας γωνία.
*Παραλείψτε τον πρώτο (κρυμμένο) πόντο. Αρ.γ. στους επόμενους 4 πς. (Κάντε 2 αρ.γ. στο επόμενο κενό-5
αλ. Πιάστε τη θηλιά-8 αλ. από τον 34ο Γύρο κάνοντας ένα αρ.γ. στη θηλιά-8 αλ. και στο κενό-5 αλ. Κάντε 2
αρ.γ. στο ίδιο κενό-5 αλ. Αρ.γ. στα επόμενα 5 πδ.) 7 φορές. Κάντε 2 αρ.γ. στο τελευταίο κενό-5 αλ. Πιάστε την
θηλιά-8 αλ. από τον 34ο Γύρο κάνοντας ένα αρ.γ. στη θηλιά-8 αλ. και στο κενό-5 αλ. Κάντε 2 αρ.γ. στο ίδιο
κενό-5 αλ. Αρ.γ. στους τελευταίους 5 πς. (Αρ.γ., 2 αλ., αρ.γ.) στο επόμενο κενό γωνίας-2 αλ.*
Επαναλάβετε από * έως * για 3 ακόμη φορές, παραλείποντας την τελευταία γωνία στην τελευταία επανάληψη.
Ενώστε στην κορυφή του πρώτου αρ.γ. με ένα β.γ. Δέστε και κρύψτε τις άκρες του νήματός σας.
Καταμέτρηση Πόντων: 344 αρ.γ. και 4 κενά γωνίας-2 αλ. {86 αρ.γ. ανά πλευρά}
Τώρα το τετράγωνό σας πρέπει να είναι 42 εκ.
Σας ευχαριστώ που επιλέξατε να φτιάξετε αυτό το τετράγωνο. Εάν θέλετε να μοιραστείτε τις φωτογραφίες από
τα ολοκληρωμένα έργα σας, ή εάν έχετε ερωτήσεις να κάνετε ή σχόλια, μπορείτε να με βρείτε εδώ:
Website: http://www.lookatwhatimade.net/
Instagram: http://instagram.com/barbertondaisy
Facebook: www.facebook.com/lookatwhatimade
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