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Aziza Mandala Birlikte Örelim – 2. Bölüm 
13. (K571) 10 sıra üzerine örüyoruz. *1 önden batarak 1 tane ikili trabzan (1 X, 3 ZN, 1 X), 2 
ZN, sıra sonuna kadar *-* içindekini tekrarlayın. 1’inci ilmeğe CC yaparak bitirin. 13. sıranın 
önünde olması için 3’lü zincirlerden çekin. (36 fpdc, 36 2-ZB) 
 
14. Birazdan yapacağınız (1 DC, 1 ZN, 1 DC)’nin ilk DC’sini yaparken, 13. sıra ile arkasındaki 
sıraya birlikte battığınızdan emin olun. Böylece her iki önceki sıradaki ilmekleri de 
sağlamlaştırmış olursunuz. *3’lü zincirin içine (1 DC, 1 ZN, 1 DC), yanındaki zincir boşluğuna 2 
DC*, sıra sonuna kadar *-* içindekini tekrarlayın. İlk 3’lü zincirin 3. ilmeğine CC yaparak 
bitirin. İpi kesin. (144 DC, 36 1-ZB) 
 
 

   
 
 
15. (K787) Herhangi bir ZB içinden başlayın. Sıra boyunca her ZB’ye (2 DC, 1 ZN, 2 DC) yapın. 
1’inci DC ile CC yaparak bitirin. İpi kesin. (144 DC, 36 1-ZB) 
 
16. (K245) 4’lü grubun herhangi birine ait bir DC’den başlayın. *4 arkadan batarak ikili 
trabzan, 1 ZN*, sıra sonuna kadar *-* içindekini tekrarlayın. 1’inci DC’ye CC yaparak bitirin. 
(144 bpdc, 36 1-ZB) 
 
17.  1 ZN, aynı ilmek içine 1 X. Her DC içerisine 1 X ve1 ZB ile sıra boyunca devam edin. 1’inci 
X içerisine CC yaparak bitirin. İpi kesin. (180 X). 
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17. sıra sonunda benim Azizam 20 cm uzunlukta oluyor, tamamen düz durmuyorsa, birkaç 
sıradan sonra düzeliyor. 
 
18. (K010) *15. sıra üzerindeki 1li-ZB’ye 3 DC, 17. sırada yapılan 1 ZB’ye yapılan 1 X içine 1X*, 
sıra sonuna kadar *-* içindekini tekrarlayın. 1’inci DC içerisine CC yaparak bitirin. İpi kesin. 
(108 DC, 36 X) 
 
19. (K604) Herhangi bir grubun içindeki 3 DC’nin ilkinden başlayın. *3 DC etrafına dc3tog, 2 
ZN, bir sonraki ilmeğe 1 DC, 2 ZN*, sıra sonuna kadar *-* içindekini tekrarlayın. İlk dctog 
üzerine CC yaparak bitirin. (36 dctog, 36 DC, 72 2-ZB) 
 
20. ZB’ye CC yapın. *ZB içine dc3tog, tek duran DC içerisinde 1 fpdc, ZB içine dc3tog, (dc3tog 
etrafına 1 fpdc, 1 ZN, aynı dc3tog etrafına 1 fpdc)*, sıra sonuna kadar *-* içindekini 
tekrarlayın. İlk dctog üzerine CC yaparak bitirin. (72 dctog, 107 fpdc, 36 1-chsp) 
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 Lütfen tüm tariflerimin telif hakkıyla korunduğunu unutmayın. Bu tarif bana, Anna 
Nilsson’a aittir ve tüm haklarına sahibim. PDF dosyamı başkalarıyla paylaşmamanızı rica 
ediyorum, bunun yerine onları annavirkpanna.com bloguma yönlendirin. 

 Facebook grubum olan AnnaVirkpanna's Hook Up’da tariflerim hakkında sorular sorabilir, 
tariflerimle yaptığınız çalışmalarınızın resimlerini paylaşabilir veya sadece diğer Anna 
Virkpanna hayranlarıyla buluşabilirsiniz ;) 

 Beni sosyal medyadaki fotoğraflarınızda etiketlemeyi unutmayın, #azizamandalacal ve 
#annavirkpanna etiketlerini kullanın ki böylece çalışmalarınızı bulup görebileyim. 

<3 Anna 


