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Aziza Mandala Birlikte Örelim - Part 8 
59. (K571) Bir v-modeli içerisine ZB ile başlayın. *ZB’na 1 popcorn, 1ZN, 5 bpsc, 1ZN*, *-* 
içindekileri sıra sonuna kadar tekrarlayın. İlk popcorn üzerine CC yaparak bitirin. İpi kesin. (54 
popcorn, 270 bpsc, 108 1-ZB) 
 
60. (K576) Beşli grubun ilk bpsc’si içinden başlayın. *5 DC, ZB içine 1 DC, popcornu atlayın, ZB 
içine 1 DC*,*-* içindekileri sıra sonuna kadar tekrarlayın. İlk DC üzerine CC yaparak bitirin. 
(378 DC) 
 
61. *6 DC, sıradaki ilmeğe 2 DC*, *-* içindekileri sıra sonuna kadar tekrarlayın. İlk DC üzerine 
CC yaparak bitirin. (432 DC) 
 

   
 
62. (K245) Herhangi bir ilmek içinden başlayın. Sıra boyunca her ilmeğe 1 bpdc yapın. İlk 
bpdc üzerine CC yaparak bitirin. (432 bpdc) 
 
63. Sıra boyunca her ilmeğe 1 DC yapın. İlk DC üzerine CC yaparak bitirin. (432 DC) 
 
64. (K010) BLO olarak örün. Herhangi bir ilmekten başlayın. Sıra boyunca her ilmeğe BLO 
olarak 1X örün. İlk ilmeğe CC yaparak bitirin. (432X) 
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65. 1ZN, aynı ilmeğe 1 X. *1X, 1hdc, 1DC, piko, 1DC, 1hdc, 1X, 2ZN, 1 X atla, sıradaki ilmeğe 1 
CC, 1 ZN, 1 X atla*, *-* içindekileri sıra sonuna kadar tekrarlayın. İlk X üzerine CC yaparak 
bitirin. İpi kesin ve uçlarını bağlayıp gizleyin. (48 piko, 48 CC, 96 X, 96 hdc, 96 DC, 96 2-ZB) 
 

   
 
Benim Azizam’ın bitmiş hali 76 cm boyundandır.  
 
Umarım bu Birlikte Örelim projesinden sizler de benim kadar keyif almışsınızdır. Katıldığınız 
için çok teşekkür ederim. Ayrıca, tarif deneyicilerime, editörlerime ve tercümanlarıma 
kocaman teşekkürler <3 Sizler olmadan Birlikte Örelim de olmazdı!  
 

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

<3 Anna 


