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Aziza Mandala Birlikte Örelim – 3. Bölüm 
21. 1 ZN, *tek başına duran fbdc etrafına bir fpsc (ön tarafından tığı geçirip 1 X ), 3 ZN, ZB’ye 
1 X, 3 ZN*, *-* içindekileri sıra sonuna kadar tekrarlayın. İlk ilmeğe CC yaparak kapatın. İpi 
kesin. (36 fpsc, 36 X, 72 3-ZB) 
 
22. (K571) 20. sıradaki ilk fpdc’nin ilkinin üzerinden başlayın (aşağıdaki ortada bulunan 
fotoğraf). *20. sıradaki 2 fpdc etrafına 1 fpdc2tog, 2 ZN, bir önceki sıranın üzerinde bulunan 
fpsc üzerine 1 fpdc, 2 ZN*, *-* içindekileri sıra sonuna kadar tekrarlayın. İlk fpdc2tog üzerine 
1 CC ile bitirin. (36 fpdctog, 36 fpdc, 72 2-ZB) 
 

   
 
23. 2’li ZB’ye CC yapın, *ZB’ye 1 X, 5 ZN, bir sonraki ZB’ye atlayın*, *-* içindekileri sıra 
sonuna kadar tekrarlayın. İlk ilmeğe 1 CC yaparak bitirin. İpi kesin. (72 5-ZB) 
 
24. (K576) 21. sıra içerisine, 22. sıra arkasına örmeye başlayın. Herhangi bir 3’lü ZB’nin 
üzerinden örmeye başlayın. 21. Sıradaki her 3’lü ZB’ye 3 adet üçlü trabzan (tr) yapın. İlk üçlü 
trabzanın üzerine bir CC yaparak bitirin. (216 tr) 
 
25. BLO yaparak örün. 1 ZN, aynı ilmeğe 1 X, sıra boyunca her ilmeğe 1 X yaparak devam 
edin. İlk X üzerine 1 CC yaparak bitirin. İpi kesin. (216 X) 
 



 

http://annavirkpanna.com - http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson 
IG: @AnnaVirkpanna - FB: AnnaVirkpanna - FB group: AnnaVirkpanna’s Hook Up 

 
* Copyright Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2019 * 

Reproduction and publication of material and texts without permission from Anna Nilsson is not allowed. 

Page 2 

   
 
26. (K245) Üçlü trabzan grubunun ilk trabzanı üzerindeki önde kalan ilmekten başlayın. *1 X, 
25’inci sıradaki her iki 5li-zincir boşluğu (ZB) üzerine 1X ve 24’üncü sıra üzerine 1 X, 1X*, *-* 
içindekileri sıra sonuna kadar tekrarlayın. İlk ilmeğe 1 CC yaparak bitirin. (216X)    
 

   
 
27. Sıra boyunca her X’e 1 DC. İlk DC’ye CC yaparak bitirin. İpi kesin. (216 DC) 
 

 
 
27’inci sıra sonunda benim Azizamın boyu 30 cm oldu.  
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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 


