
 آموزش بافت کاله و شال نوزاد
 

نرمند به هيکی از جذاب ترين آموزشهای بافتنی، آموزش بافت کاله و شال نوزاد می باشد. اغلب مادران 
راحت می  بافت کاله و شال نوزاد بسيار ال آموزشی برای بافت شال و کاله برای نوزاد خود هستند.بدن

وزاد را ببافد. نباشد و هر فردی می تواند با استفاده از کاموا، ميل و يا قالب زيباترين مدل کاله و شال 
ا همراه باشيد تا به ماگر شما هم تمايل به يادگيری بافت کاله و شال نوزاد را داريد، تا انتهای اين مقاله با 

مکن نحوه بافت کاله و شال نوزاد را به شما عزيزان آموزش دهيم. ساده ترين حالت م  

 

 وسايل الزم جهت بافت کاله و شال نوزاد
 

 4يا  3.5ميل شماره  )1
 چند عدد کاموا با رنگ های مختلف و دلخواه )2

  مهارت های الزم جهت بافت کاله و شال نوزاد
  



  برخی از اين مهارت ها عبارتند از:که  برای بافت کاله و شال نوزاد بايد مهارت هايی داشته باشيد

 .دو تا يکی کردن: دو تا يکی کردن به معنای دو دانه را با هم يکی کردن است 
 .بافت ساده: در بافت ساده يک رج زير و يک رج رو بافته می شود 
 .کشبافت: برای بافتن کشبافت يک دانه زير و يک دانه رو بافته می شود 
  باشد که يک دانه به نحوی اضافه کنيد که يک سوراخ ايجاد شود.ژته: ژته به اين صورت می 
  دو تا يکی جهت دار (جابجا): در دو تا يکی جهت دار بايد دانه اول را با دانه دوم جابجا کنيد و دو تا

 يکی کنيد.

  

  بافت کاله نوزاد
  

  برای بافت کاله نوزاد به صورت زير عمل کنيد:

 بيندازيد.به اندازه دور سر نوزاد دانه  )1
 باف ببافيد.سانتی متر کش 5 )2
 تايی بيندازيد. 4تا زير ببافيد و يک پيچ  10چهار رج ساده ببافيد و در رج پنجم  )3
 و شش دانه در نظر بگيريد. نبافيددر مرحله قبل می توانيد اول و آخر را  )4
 دهيد.ادامه مراحل قبل را تا انتها  )5



 ايی قبل مدل پيچ ببافيد.ت 6دانه همزمان با پيچ  10چهار رج ببافيد و  )6
 مرحله قبل را تا انتهای رج و تا انتهای کاله انجام دهيد. )7
 ا منظم کنيد.نبا بافتن تعداد رج های کمتر يا بيشتر می توانيد به سليقه خود، پيچ ها را  )8
سانتی متر بافت، جمع کنيد و يا دانه ها را کم  28تا  25در اين مرحله می توانيد دانه ها را پس از  )9

 کنيد تا پيچ ها کوچکتر شوند.
 در مرحله آخر، درز را بدوزيد و کاله را به سليقه خود تزئين کنيد. )10

  بافت شال نوزاد
 

 دور سر نوزاد و به صورت دلخواه، دانه بندازيد. اندازه در مرحله اول با توجه به )1
 زنجيره ها، دانه سر بيندازيد. دبا استفاده از قالب به اندازه دلخواه زنجيره بزنيد و به تعدا )2
برای انجام مرحله قبل به اين نکته توجه داشته باشيد که بايد از روی ميل بافتنی گرد و طول بافته،  )3

 سر بيندازيد.
در رج دوم، ابتدا و انتهای بافت را با هم ببافيد تا بافتتان بدون درز و گرد شود. برای انجام اين کار  )4

 گردهايی که مفتول انتهايی آنها کوتاه می باشد، استفاده کنيد.می توانيد از ميل 
 دانه را که می بينيد، برعکس ببافيد. رو در رج دوم هببافيد  تبافرج اول را کش )5
 مرحله قبل را تا عرض دلخواه ادامه دهيد و سپس کور کنيد. )6

  نوزاد مدل توری بافت کاله
  

  مل کنيد:به صورت زير ع نوزاد مدل توریبرای بافت کاله 

دانه سر بيندازيد و از رج پشت شروع به بافت  20دانه بافته می شود. در ابتدا  12کاله توری نوزاد با 
  کنيد.

  ندازيد.يدانه زير ب 4دانه رو و  12دانه زير،  4رج اول: در رج اول، 

دانه يکی  2 ژته، 2دانه به صورت يکی جابجا از زير،  2دانه زير،  4دانه رو،  4رج دوم: در رج دوم، 
  ندازيد.يدانه از رو ب 4دانه از زير و  4از زير، 

ندازيد. يژته ب 2دانه به صورت يکی جابجا از رو و  2دانه رو،  3دانه زير،  4رج سوم: در رج سوم، 
  ندازيد.يدانه از زير ب 4دانه از رو و  3دانه يکی از رو،  2ژته رج قبلی را رها کنيد و  2سپس 

ژته  2دانه به صورت يکی جابجا از زير و  2دانه زير،  2دانه رو،  4هارم، رج چهارم: در رج چ
دانه از رو  4دانه از زير و  2دانه يکی از زير،  2ژته رج قبلی را رها کنيد و  2ندازيد. سپس يب
  ندازيد.يب

 2سپس ژته بزنيد.  2دانه به صورت يکی جابجا و  2دانه رو،  1دانه زير،  4رج پنجم:  در رج پنجم، 
  ندازيد.يدانه رو ب 4دانه زير و  2دانه يکی از زير،  2ژته رج قبلی را رها کنيد و 



ژته رج  2ندازيد و سپس يدانه به صورت يکی جابجا از زير ب 2دانه رو،  4رج ششم: در رج ششم، 
ه اضافه دان 10قبلی را رها کنيد. تمام نخ های رها شده در چهار رج قبل را با هم بگيريد و روی آنها 

  ندازيد.يدانه از رو ب 4دانه يکی از زير و  2کنيد. سپس 

  دانه زير بيندازيد. 4دانه رو و بار ديگر  12دانه زير،  4رج هفتم: در رج هفتم، 

  ا انتهای بافت ادامه دهيد و سپس انتهای کار را کشبافت کنيد.تمت فوق را سهفت رج بيان شده در ق

  نوزاد مدل گربهبافت کاله 
  

  مدل گربه به صورت زير عمل کنيد:نوزاد ی بافت کاله برا

  .را از رو ببافيدرج اول: در رج اول، همه دانه ها 

  رج دوم: در رج دوم نيز همانند رج اول همه دانه ها از زير بافته شوند.

 2می توانيد  مچنينروش ساده بافی معروف است، ادامه دهيد. ه هتا انتهای کاله اين روش را به که ب
انتی متر اول را به صورت کشبافت ببافيد و مابقی آن را به صورت دلخواه و به هر روشی که تمايل س

  داريد ببافيد. اما در بافت کاله نوزاد مدل گربه هرچه طرح ساده تر باشد، کاله زيباتر به نظر می رسد.

  



ارائه اين مقاله توانسته باشيم  يم باردر اين مقاله به آموزش بافت کاله و شال نوزاد پرداخته ايم. اميدوا
  در اختيار شما قرار دهيم. نوزاد آموزش مفيدی در رابطه با بافتن کاله و شال


