
Από την   KaraGunza  του   petalstopicots 
 
 Αγόρασα μερικές κούκλες νήμα από αυτό το ΄΄πλούσιο΄΄ νήμα από τοπικό 
κατάστημα με νήματα και το κράτησα μέχρι τώρα για το τέλειο πλεχτό. ‘Ηθελα να το 
χρησιμοποιήσω σε κάτι που να αναδεικνύει τις υπέροχες  χρωματικές του εναλλαγές  
και να απολαύσω την απαλότητά του. Ο πλεχτός λαιμός είναι ένα καθημερινό μου 
αξεσουάρ, μου φάνηκε η τέλεια επιλογή… και αυτή η πλέξη αναδεικνύει 
ολοκληρωτικά το νήμα! Ονομάζω το σχέδιο <<το μέσα έξω>> επειδή πλέκεται 
κυκλικά και το σχέδιο παρουσιάζεται στην ανάποδη πλευρά του πλεχτού….η οποία 
είναι στην πραγματικότητα η καλή πλευρά του πλεχτού λαιμού!! Είμαι απόλυτα 
ερωτευμένη με την εμφάνισή του! 
 
 

Inside Out Cowl Free Crochet Pattern 

Δωρεάν Πατρόν με βελονάκι για τον πλεχτό λαιμό 
<<το μέσα έξω>>  

 
  
 
 

https://plus.google.com/u/0/+KaraGunzaPetalstoPicots
http://www.petalstopicots.com/


Θα χρειαστούμε: 
 

 2 κούκλες νήμα Katia Cotton-Merino yarn, Color 105 – Brown 
           (105 m /50g η καθεμία) 

 5.50 mm βελονάκι 
 Ψαλίδι και βελόνα ραψίματος  

 

 

ε δ ώ  θα βρείτε την ελληνική ορολογία για το βελονάκι μαζί με τις 

συνηθισμένες συντομογραφίες αυτής της ορολογίας 

κι  ε δ ώ  τα   σύμβολα πλεξίματος 

Προσθέστε αυτό το πατρόν στην βιβλιοθήκη του Raverly 

 

Ο λαιμός τελειωμένος υπολογίζεται ότι έχει περιφέρεια σχεδόν 66,04 cm 

(εκατοστά) και 21.59 cm (εκατοστά) ύψος. Πλέκεται σε σπειροειδή (κυκλική) 

μορφή: δεν ενώνουμε με βουβό στο τέλος κάθε κυκλικού γύρου. 

 

Πλέκουμε 84 γ.σ.α.(αλυσίδες-γαϊτανάκια στον αέρα). 

1ος γύρος: ενώνουμε με βουβό στην πρώτη αλυσίδα για να σχηματιστεί 

κύκλος. Προσέχουμε να μην στριφογυρίσει το πλεκτό μας. Πλέκουμε μ.ποδ. 

(μισό ποδαράκι) στην αμέσως επόμενη αλυσίδα και μετά επαναλαμβάνουμε 

εναλλάξ μέχρι το τέλος του κύκλου μας 1 β.(βουβό), 1 μ.ποδ. (μισό 

ποδαράκι). 

  

2ος γύρος: Πλέκουμε μ.ποδ. σε κάθε βουβό του προηγούμενου γύρου και 

βουβό σε κάθε μ.ποδ. του  προηγούμενου γύρου . Επαναλαμβάνουμε μέχρι 

το τέλος του κύκλου μας. 

 

3ος γύρος: Πλέκουμε βουβό σε κάθε μ.ποδ του προηγούμενου γύρου και 

μ.ποδ. σε κάθε βουβό του  προηγούμενου γύρου . Επαναλαμβάνουμε μέχρι 

το τέλος του κύκλου μας. 

 

4ος γύρος έως  31ος γύρος: Επαναλαμβάνουμε τον 2ο και 3ο γύρο  μέχρι να 

ολοκληρώσουμε  31 γύρους ή μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό ύψος του 

πλεχτού μας. 

  

http://sofiscrochetcreations.blogspot.gr/2013_07_01_archive.html
http://e-crochet.blogspot.gr/2013/09/crochet-symbols.html
http://www.ravelry.com/patterns/library/inside-out-cowl-4


 

  

Έτσι δείχνει από την καλή πλευρά  του πλεχτού όπως πλέκουμε… 

τίποτα το σπουδαίο… 

 

 

 

 

 



 

Αλλά αν γυρίσουμε την μέσα πλευρά έξω… 

απίθανο! 

 

Απολαύστε το δημιούργημά σας! 


