
KÖPÜK gokce baser tasarımı 

 

İLK DEFA BİR MODEL YAZIYORUM, EGER NET OLMAYAN BİRSEY VARSA LUTFEN SORUN. 

Bu şalı istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Benim kullandığım ip ve malzeme aşağıda.  

Malzeme: 1 tane YarnArt  100% saf yün, Gri 

Şiş:  3.75 mm, mesinalı 

TUM ÖN YÜZ (ÖY) sıralarında 4 ilmek arttırma yapılacak. Toplam 2 tane başta ve sonda, 2 tane 

omurilik sıranın yanlarında. 

 

6 ilmek başlayalım. 

Arttırma sırası (ÖY): 1 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, işaret koy, 2 düz, işaret koy, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 1 

düz (İşaretlerin ortasındaki 2 ilmek şalın omuriliğini oluşturuyor) 

Ters yüz (TY) : Düz ör 

Arttırma sırası (ÖY) : 1 düz, 1 dola, işarete kadar ör, 1 dola, 2 düz, 1 dola, son ilmeğe kadar ör, 1 dola, 

1 düz. 

Ön yüz sıralarda omuriliği bozmadan arttırmalara devam ederek 8 sıra haroşo ör (toplam 4 tepecik) .  



Bundan sonra şalda yapılacak tüm modeller ters yüz sıralarında yapılacak. 

Ters yüzde “ÇİFT İLMEK BIRAKMA” sırası:  *1 düz, 2 kere dola*  *arasındaki modeli işarete kadar 

tekrarla, 2 dola, 2 ör, 2 dola *arasını son ilmeğe kadar tekrarla. 1 düz.   

Ön Yüz (ÖY): 1 düz, 1 dola, *önceki sırada doladığını bırak, ördüğünü düz ör*, işarete kadar * tekrarla. 

1 dola, 2 düz, 1 dola. Son ilmeğe kadar * modeli tekrarla. 1 dola, 1 düz. 

12 sıra haroşo. (6 tepecik). 

Ters yüzde 1 tane daha “Çift ilmek bırakma” sırasını tekrarla. 

16 sıra haroşo. (8 tepecik). 

Ters yüzde 1 tane daha “Çift ilmek bırakma” sırasını tekrarla. 

24 sıra haroşo. (12 tepecik).  

Ters yüzde “tek ilmek bırakma” sırası:  *1 düz, 1 dola*  işarete kadar * tekrarla, 1 dola, k2, 1 dola,  

sona kadar * tekrarla, 1 düz . 

(ÖY): 1 düz, 1 dola, *doladığın ilmeği bırak, ördüğün ilmeği düz ör*, işarete kadar tekrarla. 1 dola, 2 

düz, 1 dola. Son ilmeğe kadar * tekrarla. 1 dola, 1 düz. 

6 sıra haroşo. (3 tepecik). 

Bir sonraki ters yüzde ters ör. (düz örgü için) 

7 sıra düz örgü oluştur (ön yüzde düz ör, ters yüzde ters ör). 

Ters yüzde “haroşo dantel” olustur : 1 düz, 1 dola, *1 kes (iki ilmek beraber or), 1 dola*, omuriliği 

sabit tutup son ilmeğe kadar * tekrarla. 1 dola, 1 düz. 

(ÖY): Normal arttırmaları yapıp, düz ör. 

7 sıra düz örgü oluştur (ön yüzde düz ör, ters yüzde ters ör). 

6 sıra haroşo. (3 tepecik). 

Ters yüzde “tek ilmek bırakma” sırası yap. 

6 sıra haroşo. (3 tepecik). 

8 sıra haroşo. (4 tepecik). 

6 sıra haroşo. (3 tepecik). 

Ters sırada “Köpük” :  1 düz, *1 dola, 1 düz, 2 kere dola, 1 düz, 3 kere dola, 1 düz, 4 kere dola, 1 düz, 5 

kere dola,  1 düz, 4 kere dola, 1 düz, 3 kere dola, 1 düz, 2 kere dola, 8 düz* omuriliği bozmadan 

sonuna kadar * tekrarla. 

Ön yüzde : *Doladıklarımızı bırakalım, ördüklarimizi örelim*. Sonuna kadar devam et.  



Bitir. Sarkan ipler varsa sakla. Üzerine ıslak bez koyup ütüle. 

ÖZET  

8 sıra HAROŞO (4 tepecik) 

1 sıra ÇİFT İLMEK BIRAKMA 

12 sıra HAROŞO. 

1 sıra ÇİFT İLMEK BIRAKMA 

16 sıra HAROŞO. 

1 sıra ÇİFT İLMEK BIRAKMA 

24 sıra HAROŞO. 

1 sıra TEK İLMEK BIRAKMA 

6 sıra HAROŞO. 

7 sıra DÜZ örgü. 

1 sıra “haroşo dantel”  

7 sıra DÜZ örgü. 

6 sıra HAROŞO. 

1 sıra TEK İLMEK BIRAKMA 

6 sıra HAROŞO. 

4 sıra DÜZ örgü. 

6 sıra HAROŞO. 

1 sıra KÖPÜK 

1 sıra düz örgü. 

 

Dilerseniz küçük şal, dilerseniz atkı olarak kullanın. Veya sevdiğiniz birine hediye edin! 


