


Επειδι θ κλωςτι είναι λεπτι βάηουμε δυο κλωςτζσ ενωμζνεσ. Περνάμε τθν
κλωςτι ανάμεςα ςτον δίκτθ και ςτον μζςο και γυρνάμε τθν κλϊςτθ δυο
φορζσ ϊςτε να ςχθματιςτεί δυο κθλιζσ γφρω από τον δείκτθ.



Παίρνουμε τθν πίςω κθλιά και τθν περνάμε πάνω από τθν μπροςτινι δυο
φορζσ και τθν αφινουμε να πζςει. φίγγουμε τον κόμπο που ζχει δθμιουργθκεί.



Περνάμε τον κόμπο ςτο τςιγκελάκι.



φίγγουμε τθν κθλιά να ςτενζψει γφρω από το τςιγκελάκι.



Αφινουμε τθν άκρθ κάτω και περνάμε τθν κλωςτι με
τθν οποία κα εργαςτοφμε κάτω από τον μζςο και πάνω
από τον δείκτθ για να είναι τεντωμζνθ και να μποροφμε
να δουλζψουμε.



Παίρνουμε μια κθλιά με το τςιγκελάκι και τθν περνάμε
μζςα από τθν κθλιά που είχαμε δθμιουργιςει με το δάχτυλό μασ.
υνεχίηουμε τθν διαδικαςία μζχρι θ αλυςίδα, θ οποία είναι
θ βάςθ του πλεκτοφ μασ, να φτάςει ςτο επικυμθτό μικοσ.



Διαδικαςία πλεξίματοσ με ανάριγμα.
Παίρνουμε μια κθλιά με το τςιγκελάκι



Περνάμε το τςιγκελάκι μζςα από τθν αλυςίδα.



Παίρνουμε και άλλθ κθλιά με το τςιγκελάκι, ενϊ είμαςτε μζςα ςτθν αλυςίδα,
τραβάμε τθ κθλιά να περάςει μζςα από τθν αλυςίδα.



Πλζον ζχουμε τρεισ κθλιζσ ςτο τςιγκελάκι . Για να ςυνεχίςουμε και να δθμιουργθκεί
το ανάριγμα παίρνουμε και άλλθ κθλιά με το τςιγκελάκι και τθν περνάμε μζςα από
τισ δυο πρϊτεσ κθλιζσ. Ζχει γίνει το μιςό ανάριγμα. Για να το τελειϊςουμε
παίρνουμε πάλι μια κθλιά με το τςιγκελάκι και το περνάμε από τισ δυο
επόμενεσ κθλιζσ που ζχουν απομείνει. υνεχίηουμε με αυτόν τον τρόπο μζχρι
το τζλοσ τθσ αλυςίδασ.



Πλζκουμε τρεισ αλυςίδεσ. 



Γυρνάμε το πλεκτό μασ και ςυνεχίηουμε να πλζκουμε με
ανάριγμα ςτθν αμζςωσ επόμενθ κθλιά.



Αλλάηουμε κλωςτι και κάνουμε τρεισ αλυςίδεσ



Κάνουμε τρία αναρίγματα ςε κάκε γωνία του πλεκτοφ και πλζκουμε
περιμετρικά. Με αυτό τον τρόπο αλλάηουμε ελαφρϊσ το ςχζδιο του πλεκτοφ μασ.



Αφοφ ζχουμε αλλάξει χρϊμα για τθν τελευταία ςειρά και για να ςφίξει θ πλζξθ,
τθν τελευταία ςειρά τθ πλζκουμε με μιςό ανάριγμα.



Για τα κρόςςια. 
Τυλίγουμε τισ κλωςτζσ γφρω από ζνα αντικείμενο που μασ βολεφει  

και τισ κόβουμε με το ψαλίδι. 



Παίρνουμε πζντε κλωςτζσ μαηί τισ διπλϊνουμε τισ περνάμε μζςα από μια 
κθλιά με το τςιγκελάκι , βάηουμε τα δάχτυλα ςτθ κζςθ από το τςιγκελάκι και 
περνάμε τισ κλωςτζσ μζςα από τθ κθλιά. 



Τραβάμε τισ κλωςτζσ για να ςφίξουν και ζχουμε τα πρϊτα κρόςςια. 
Συνεχίηουμε τθν διαδικαςία μζχρι να γίνουν όλα τα κρόςςια. 



Κάνουμε πζντε αλυςίδεσ και ενϊνουμε τθν τελευταία 
με τθν πρϊτθ για να δθμιουργθκεί ζνασ κφκλοσ. 



Μζςα ςε αυτόν τον κφκλο πλζκουμε είκοςι αναρίγματα και ενϊνουμε το
τελευταίο με το πρϊτο για να κλείςει ο κφκλοσ.



Για να δθμιουργθκοφνε τα πζταλα ξεκινάμε κάνοντασ τζςςερισ αλυςίδεσ ςτθν αρχι
κάκε μεγάλθσ κθλιάσ που ζχουμε κάνει και ςτθ ςυνζχεια πλζκουμε ζξι αναρίγματα
μζςα ςε αυτι τθ κθλιά με τθ διαφορά ότι ςε κάκε ανάριγμα τραβάμε πολφ
τθν κλωςτι. Ζπειτα κάνουμε άλλεσ τζςςερισ αλυςίδεσ ωςότου να κλείςει το πζταλο
και τισ ενϊνουμε εκεί που είχε γίνει το άλλο ζννομα.



Περνάμε τθν κλωςτι μζςα ςτθ βελόνα και τοποκετοφμε το λουλοφδι πάνω ςτο καςκόλ.



Ράβουμε το λουλοφδι πάνω ςτο καςκόλ περνϊντασ τθν βελόνα ανάμεςα ςτισ κλωςτζσ 
του καςκόλ και του λουλουδιοφ προςεκτικά ζτςι ϊςτε να μθν φαίνονται. 
υνεχίηουμε τθν ίδια διαδικαςία και με τα υπόλοιπα λουλοφδια.      


