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C Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Mijo Crochet 2016. Η αναπαραγωγή και η δημοσίευση 

των εικόνων και του σχεδίου δεν επιτρέπεται.  
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 Σάλι Secret Paths 

 

Σχέδιο από τη Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Μεταφρασμένο από την Κατερίνα Πουτιού 
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Βελονιές που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το σχέδιο: 
 

Αλ. – Αλυσίδα  

Β. γα.  – βουβό γαϊτανάκι  

Αρ. γα. – άριχτο γαϊτανάκι  

Μ. ποδ. – μισό ποδαράκι 

Ποδ. – ποδαράκι 

Διπ. ποδ. – διπλό ποδαράκι 

Μπρ. αναγ. διπ. ποδ. – Μπροστινό ανάγλυφο διπλό ποδαράκι (Front post treble crochet) 

* 

Αναπ. αναγ. διπ. ποδ. – Ανάποδο ανάγλυφο διπλό ποδαράκι (Back post treble crochet) * 

Ποπ – ποπκόρν * 

Κουκ.  – κουκουτσάκι * 

 

Οι πόντοι που είναι σημειωμένοι με * εξηγούνται εδώ. 

 
 

Γυρίστε το πλεκτό σας μετά από κάθε σειρά  

 

Σειρά 1: 
 
4 αλ., β. γα. στην πρώτη αλ. για να σχηματίσετε έναν κύκλο. 

 
 

Σειρά 2: 
 
3 αλ., 4 ποδ. + 2 αλ. + 5 ποδ. στον κύκλο που σχηματίστηκε από τις αλ. 

 
 

Σειρά 3: 
 
3 αλ., 2 ποδ. στο πρώτο ποδ., 1 ποδ. σε κάθε ποδ. μέχρι το κενό 2 αλ., 2 ποδ. + 2 αλ. + 2 
ποδ. στο κενό 2 αλ. 
1 ποδ. σε κάθε ποδ., 3 ποδ. στην τρίτη αλ. στην αρχή της προηγούμενης σειράς.  

 
 

Σειρά 4: Επαναλάβετε τη σειρά 3. 

 
 

Σειρά 5: 
 
3 αλ., 2 ποδ. στο πρώτο ποδ., 1 μπρ. αναγ. ποδ. σε κάθε ποδ. μέχρι το κενό 2 αλ., 2 ποδ. + 
2 αλ. + 2 ποδ. στο κενό 2 αλ., 1 μπρ. αναγ. ποδ. σε κάθε ποδ., 3 ποδ. στην τρίτη αλ. στην 
αρχή της προηγούμενης σειράς. 
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Σειρά 6: 
 
3 αλ., 2 ποδ. στο πρώτο ποδ., 1 αναπ. αναγ. ποδ. σε κάθε ποδ. μέχρι το κενό 2 αλ., 2 ποδ. 
+ 2 αλ. + 2 ποδ. στο κενό 2 αλ., 1 αναπ. αναγ. ποδ. σε κάθε ποδ., 3 ποδ. στην τρίτη αλ. 
στην αρχή της προηγούμενης σειράς. 

 
 

Σειρά 7: 
 
4 αλ., 1 ποδ. στο πρώτο ποδ., (1 αλ., προσπεράστε 1 ποδ., 1 ποδ. στο επόμενο ποδ.) 
επαναλάβετε τους πόντους στην παρένθεση μέχρι το τελευταίο ποδ. αυτής της πλευράς.  
1 αλ., 1 ποδ. + 2 αλ. + 1 ποδ. στο κενό 2 αλ., 1 αλ., 1 ποδ. στο επόμενο ποδ., (1 αλ., 
προσπεράστε 1 ποδ., 1 ποδ. στο επόμενο ποδ.) επαναλάβετε τους πόντους στην 
παρένθεση μέχρι το τελευταίο ποδ. αυτής της πλευράς. 1 αλ., 1 ποδ. + 1 αλ. + 1 ποδ. 
στην τρίτη αλ. στην αρχή της προηγούμενης σειράς. 

 
 

Σειρά 8: 
 
3 αλ., 2 ποδ. στο πρώτο ποδ., 1 ποδ. σε κάθε κενό 1 αλ. και σε κάθε ποδ. μέχρι το κενό 2 
αλ., 2 ποδ. + 2 αλ. + 2 ποδ. στο κενό 2 αλ., ποδ. σε κάθε κενό 1 αλ. και σε κάθε ποδ. μέχρι 
το τελευταίο κενό 1 αλ., 3 ποδ. στην τρίτη αλ. στην αρχή της προηγούμενης σειράς. 

 
 
Σειρά 9: Επαναλάβετε τη σειρά 5.  

 
 

Σειρά 10: Επαναλάβετε τη σειρά 6. 

 
 
Σειρά 11: Επαναλάβετε τη σειρά 7.  

 
 

Σειρά 12: Επαναλάβετε τη σειρά 8. 

 
 

Σειρά 13: Επαναλάβετε τη σειρά 5.  

 
 

Σειρά 14: Επαναλάβετε τη σειρά 6.  

 
 

Σειρά 15: Επαναλάβετε τη σειρά 7.  
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Σειρά 16: 
 
4 αλ., 1 ποδ. στο πρώτο ποδ., (1 αλ., 1 ποπκορν στο επόμενο ποδ., 1 αλ., 1 ποδ. στο 
επόμενο ποδ.) επαναλάβετε τους πόντους στην παρένθεση μέχρι το τελευταίο ποδ. της 
πλευράς, 1 αλ., 1 ποπκορν + 2 αλ. + 1 ποπκορν στο κενό 2 αλ., (1 αλ., 1 ποδ. στο επόμενο 
ποδ, 1 αλ., 1 ποπκορν στο επόμενο ποδ.) επαναλάβετε τους πόντους στην παρένθεση 
μέχρι το τελευταίο ποδ. της πλευράς, 1 αλ., 1 ποδ. + 1 αλ. + 1 ποδ. στην τρίτη αλ. στην 
αρχή της προηγούμενης σειράς. 

 
 

Σειρά 17: 
 
4 αλ., 1 ποδ. στο πρώτο ποδ., (1 αλ., 1 ποδ. στο επόμενο ποδ., 1 αλ., 1 ποδ. στο επόμενο 
ποπκορν) επαναλάβετε τους πόντους στην παρένθεση μέχρι το τελευταίο ποπκορν της 
πλευράς, 1 αλ., 1 ποδ. + 2 αλ. + 1 ποδ. στο κενό 2 αλ., (1 αλ., 1 ποδ. στο επόμενο 
ποπκορν, 1 αλ., 1 ποδ. στο επόμενο ποδ.) επαναλάβετε τους πόντους στην παρένθεση 
μέχρι το τελευταίο ποδ. της πλευράς, 1 αλ., 1 ποδ. + 1 αλ. + 1 ποδ. στην τρίτη αλ. στην 
αρχή της προηγούμενης σειράς. 

 
 
Σειρά 18: Επαναλάβετε τη σειρά 8.  

 
 

Τώρα θα επαναλάβετε τις σειρές 5-18 μέχρι το σάλι να φτάσει το μέγεθος που θέλετε. 
Όταν πλέκετε την τελευταία επανάληψη σταματήστε μετά τη σειρά 16, η οποία είναι μια 
σειρά με ποπκορν. Μετά από αυτό θα πλέξετε το άκρο. Βεβαιωθείτε να σταματήσετε σε 
μία σειρά με ποπκορν προτού να  πλέξετε το άκρο.  
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Το άκρο: 
 

Σειρά 1: 
 
6 αλ., 1 διπ. ποδ. στο πρώτο ποδ., (1 διπ. ποδ. + 2 αλ. + 1 διπ. ποδ. στο επόμενο ποδ.) 
επαναλάβετε τους πόντους στην παρένθεση μέχρι το τελευταίο ποδ. σε αυτή την πλευρά, 
1 διπ. ποδ. + 2 αλ. +1 διπ. ποδ. + 2 αλ. + 1 διπ. ποδ. + 2 αλ. + 1 διπ. ποδ. στο κενό 2 αλ., 
(1 διπ. ποδ. + 2 αλ. + 1 διπ. ποδ. στο επόμενο ποδ.) επαναλάβετε τους πόντους στην 
παρένθεση μέχρι το τελευταίο ποδ. σε αυτή την πλευρά, 1 διπ. ποδ. + 2 αλ. + 1 διπ. ποδ. 
την τρίτη αλ. στην αρχή της προηγούμενης σειράς. 

 
 

Σειρά 2: 
 
1 αλ., 1 αρ. γα. στο πρώτο διπ. ποδ., (1 αρ. γα. + 1 κουκουτσάκι + 1 αρ. γα. στο επόμενο 
κενό 2 αλ., 1 αρ. γα. ανάμεσα στα 2 διπ. ποδ.) επαναλάβετε τους πόντους στην 
παρένθεση μέχρι το τελευταίο κενό 2 αλ. σε αυτή την πλευρά. Στο κενό 2 αλ. στην 
κορυφή πλέξτε 1 μ. ποδ. + 1 ποδ. + 1 κουκουτσάκι + 1 ποδ. + 1 μ. ποδ., (1 αρ. γα. + 1 
κουκουτσάκι + 1 αρ. γα. στο επόμενο κενό 2 αλ., 1 αρ. γα. ανάμεσα στα 2 διπ. ποδ.) 
επαναλάβετε τους πόντους στην παρένθεση μέχρι το τέλος της σειράς. Τελειώστε με 1 
αρ. γα. στην τέταρτη αλ. στην αρχή της προηγούμενης σειράς. Κόψτε το νήμα.  
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