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GENEL BİLGİ 
 
Bu şal 15-26. sıraların tekrarı ile tamamlanır.İstediğiniz büyüklükte yapmak sizin arzunuza 
bağlıdır. 
İplik değiştirenlerin dikkatine;bu şalda her sırada arkaya dönülür. 
 
Başlangıç 4 zincir çek,halkayı oluştur. 
 
Sıra:1 
3 zincir,4 trabzan,2 zincir, 5 trabzan yapılır. 
 
Sıra:2 
3 zincir çekilir, alttaki birinci trabzanın üstüne 2 trabzan ,takip eden trabzanların 
üstüne birer trabzan  yapılır. 2 zincirlik alana gelindiğinde 3 trabzan + 2 zincir + 3 trabzan 
yapılır. Takip eden alttaki 4 trabzan üstüne birer trabzan, son 
trabzanın üstüne 2 trabzan yapılır. 
(her iki yanda 9 trabzan olacak.Toplam 18 trabzan) 
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Sıra:3 
İkinci sıra tekrarlanacak. 
(Her iki kenarda 13 trabzan olacak. Toplam 26 trabzan) 
 
Sıra:4 
4 zincir çekilir,*alttan 1 atlanır 1 trabzan yapılır.* Ortaya kadar tekrarlanır. Ortaya 
gelince 1 trabzan + 3 zincir + 1 trabzan yapılır. Geliş sırasını tekrarlayın. 
(Her kenarda 9 trabzan 8 zincir olacak) 
 
Sıra:5 
1 zincir çekilir, ilk trabzanın üzerine 1 sık iğne 1 zincir alttaki 1 zincirlik alana 1 sık iğne 
şeklinde devam eder.Orta alanda 1 sık iğne + 2 zincir + 1 sık iğne yapılır. Geliş sırası 
tekrarlanarak bitirilir. 
(Her kenarda 10 sık iğne 9 zincir olacak) 
 
Sıra:6 
3 zincir çekilir, dibine 1 trabzan yapılır*1 zincir çekilerek alttaki 1 zincirlik boşluklara 1 
trabzan 1 zincir* olarak ortaya kadar devam edilir. Ortaya gelince 2 trabzan + 2 zincir+2 
trabzan yapılır. Devam eden kenar diğer kenar gibi tekrarlanır.  
(Her kenarda 13 trabzan 10 zincir olacak) 
 

 
 
Sıra:7  
1 zincir çekilir ilk trabzanın üzerine 2 sık iğne yapılır, 1 zincir çekilir alttaki zincirin üstüne 
1 sık iğne ve 1 zincir tekrarı ilen ortaya kadar gelinir.Ortadan önceki 2 trabzanı 1. si atlanır 
1 zincir çekilerek 2. ye 1 sık iğne yapılır. Ortadaki alana 1 sık iğne + 2 zincir + 1 sık iğne 
yapılır. Takip eden ilk trabzana 1 sık iğne yapılır. 1 zincirle alttaki trabzan atlanır.Takip 
eden sırada boşluklara 1 sık iğne aralara 1 zincir ile sıranın sonuna kadar devam edilir.Son 
trabzanın üstüne 2 sık iğne yapılır. 
(her 2 kenarda 14 sık iğne 11 zincir olacak) 
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Sıra:8  
4 zincir çekilir.Hemen dibine 1 trabzan yapılır.1 zincir+1 trabzanla ortaya kadar gelinir. 
Sonuncu trabzanın üzerine 14. trabzan yapılır + 1 zincir çekilerek ortaya 1 trabzan+2 zincir 
+1 trabzan ile orta tamamlanır.1 zincir çekilerek alttaki sık iğneye 1 trabzan yapılır,1 zincir 
çekilerek geliş sırası tekrarlanır.Son sık iğnenin üzerine 1 trabzan+1 zincir+1 trabzan 
yapılarak sıra tamamlanır. 
(Her kenarda 15 trabzan 14 zincir olacak.) 
 

 
 
Sıra:9 
1 zincir çekilerek alttaki trabzana 2 sık iğne yapılır.1 zincir + 1 sık iğneyle devam edilir.Son 
1 zincirle ortaya gelinir.Ortada 1 sık iğne + 2 zincir +1 sık iğne yapılır. 
Diğer sıraya 1 zincirle başlanır ilk zincir boşluğuna 1 sık iğne ile diğer sıranın tekrarı yapılır. 
Son trabzanın üstüne 2 sık iğne ile bitirilir. 
(Her kenarda 16 sık iğne 15 zincir olacak.) 
 
Sıra:10 
4 zincir çekilir,aynı trabzanın dibine 1 trabzan yapılır.1 zincir çekilir alttaki sık iğnenin 
üzerine 1 (4 lü) popcorn yapılır, 1 zincir çekilir takip eden sık iğnenin üzerine 1 trabzan 
yapılır,1 zincir çekilir takip eden alttaki sık iğnenin üzerine 1 (4 lü) popcorn yapılır. 
Ortaya kadar bu sıra takip edilir. 8. popcorn'dan sonra ortaya gelmeden 1 zincir çekilir 
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ortaya girilip 1 trabzan+2 zincir+1 trabzan yapılır.1 zincir ile diğer kenarın alttaki ilk 
sık iğnesine 4 lü popcorn ile başlanarak sıra sonuna kadar diğer sıra gibi devam edilir. 
Sondaki sık iğnenin üzerine 2 trabzan yapılarak sıra bitirilir. 
(Her kenarda 8 popcorn,10 trabzan olacak.) 
 
Sıra:11  
4 zincir çekilir.İlk trabzanın üzerine *1 trabzan+2 zincir+1 trabzan yapılır.Alttaki popcorn 
atlanır* Alttaki tüm trabzanların üzerine ** tekrarlanır.Oraya gelince 1 trabzan+2 zincir 
+1 trabzan yapılır takip eden sıra aynı uygulamalarla devam edilir. 
(Her kenarda 9 tane (V) olacak.) 
 

      
 
Sıra:12  
3 zincir çekilerek hemen dibine 1 trabzan yapılır. İlk 2 zincirlik alana 8 tane trabzan yapılır. 
Takip eden 2 zincirlik (V) alan atlanır. Ortaya kadar bu şekilde devam edilir.Ortada 1 
trabzan+2 zincir+1 trabzan yapılır.Başlayan kenarda ilk(V) üstüne 8 trabzanla başlanır 
ve diğer kenar gibi devam edilir.Son trabzan (ya da 3 lü zincirin üstüne 2 trabzan yapılarak 
bitirilir). 
(Her kenarda 5 tane 8'li grup olacak.) 
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Sıra:13  
3 zincir çekilecek,ilk trabzanın üzerine 2 trabzan yapılacak. Takip eden tüm trabzanların 
üzerine(Fpdc).Önden almalı trabzan yapılacak.Ortada 3 trabzan+2 zincir +3 trabzan yapılıp 
diğer kenar gibi devam edilecek.Son trabzanın üzerine 3 trabzan yapılarak sıra bitirilecek. 
(Her 2 kenarda 47 trabzan olacak.) 
 

 
 
Sıra:14 
3 zincir çekilir,dibine 2 trabzan yapılır. 8'li gruptan önceki alttaki trabzana 1(Bpdc) arkadan 
almalı trabzan,2. Trabzana 2 (Bpdc) arkadan almalı trabzan yapılır.*8'li trabzandan önce 
tığı alttaki zincirden geçirerek(4'lü) popcorn çalışılır.8'li trabzan grubunun 1.si atlanır 
diğer 7 tanesine (Bpdc) arkadan almalı trabzan yapılır.* Bu işlem ortaya kadar tekrarlanır. 
Ortaya gelmeden önceki 3 trabzandan 1. trabzan atlanır diğer 2si arkadan almalı trabzan 
(Bpdc) yapılır. Ortada 2 trabzan+2 zincir +2 trabzan yapılır. Takip eden 3 trabzanın ilk 2 
sine arkadan almalı trabzan (Bpdc) yapılır. 3. trabzan atlanarak diğer kenar gibi devam 
edilir. 
(Her iki kenarda 6 popcorn 5 istiridye-45 trabzan olacak.) 
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Sıra:15  
4 zincir çekilir,dibine 1 trabzan yapılır.1 zincir çekilir 1 trabzan atlanır,takip eden trabzana 
önden almalı trabzan(Fpdc) yapılır, 1 zincir çekilir , 1 trabzan atlanır takip edene önden 
almalı trabzan(Fpdc) yapılır,1 zincir çekilir,ilk popcornun tepesine 1 trabzan yapılır,1 
zincir çekilir,1 trabzan atlanır, alttaki trabzana önden almalı trabzan(Fpdc) yapılır,1 zincir 
çekilir,1 trabzan atlanır, takip eden trabzana önden almalı trabzan(Fpdc)yapılır.(Her 
istiridyenin üzerinde 3 tane önden almalı (Fpdc) 4 tane zincir olacak.) 1 zincir çekerek 
takip eden popcornun üzerine 1 trabzan yapıp 1 zincir çekerek istiridyenin üzerine gelip 
aynı işlem tekrarlanır. 
Ortaya doğru son popcorndan (Alttaki) sonra gelen 4 trabzanda ise 1 zincir çekilip 2. ye 
önden almalı trabzan,1 zincir çekilip 4. ye önden almalı trabzan yapılacak.1 zincir çekilip 
ortaya gelinir,ortada 1 trabzan+1 zincir +1 trabzan yapılıp,1 zincirle arttaki 4'lü trabzanada 
yukarıdaki işlem tekrarlanır.Diğer kenar gibi sona gidilir.Son trabzanın üzerine 1 trabzan 
1 zincir 1 trabzanla bitirilir. 
(Her kenarda toplam 28 trabzan,28 zincir alacak.) 
 
Sıra:16  
İlk trabzanın üzerine 1 zincir çekilir 1 sık iğne yapılır.Takip eden her boşluğa 1 sık iğne, 
trabzan üzerine 1 zincir yaparak ortaya gelinir.Öncesinde 1 zincir çekilir.Ortada 1 sık iğne 
+2 zincir +1 sık iğne yapılır.Diğer kenara 1 zincirle başlanır,diğer sıra gibi tekrarlanır. 
Son trabzana (1 zincirle gelinir) 3 sık iğne yapılır. 
(Her kenarda 29 sık ğne 29 zincir olacak. 
 
Sıra:17  
3 zincir çekilir, dibine 1 trabzan yapılır.1 zincir çekilir,tüm boş(alttaki 1 zincirlik) alanlara 
1 trabzan aralarına 1 zincir yapılarak ortaya 1 zincirle girilir, ortada 2 trabzan+2 zincir 
+2 trabzan yapılır.1 zincirle kenara başlanır ve diğer kenar tekrarlanır.Son trabzana 
gelindiğinde 1 zincir çekilir ve son trabzanın üzerine 2 trabzan yapılır. 
(Her kenarda 32 trabzan 30 zincir olacak.) 
 
Sıra:18  
1 zincir çekilir,dibine 2 sık iğne yapılır.1 zincir çekerek alttaki boş alanlara bir sık iğne 
trabzanların üzerine 1 zincir çekilerek ortaya gelinir.Ortada 1 sık iğne +2 zincir+1 sık 
iğne yapılır.Diğer kenarın başındaki trabzanın üzerine 1 sık iğne yapılır diğer sıra gibi 
tekrar edilir.Son trabzandan önce 1 zincir çekilir son trabzana 2 sık iğne ile sıra 
sonlandırılır. 
(Her kenar 33 sık iğne 31 zincir olacak) 
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Sıra:19  
4 zincir çekilir, dibine 1 trabzan yapılır, 1 zincir çekilerek takip eden boş alanlara 1 trabzan 
1 zincir şeklinde(17. Sıra gibi) devam edilerek ortaya gelinir, 1 zincir çekilir,orta boşluğa 
1 trabzan+2 zincir+1 trabzan yapılır.1 zincir çekilerek takip eden sık iğnenin üzerine 1 
trabzan yapılır sona kadar diğer kenar gibi devam edilir.Son sık iğnenin üzerin 1 trabzan 
+1 zincir+1 trabzan yapılır. 
(Her kenar 34 trabzan 34 zincir olacak.) 
 
ÖNEMLİ NOT! 15-17 ve 19. sıralardaki trabzanlar hep aynı hizada olacak. 
 
Sıra:20  
1 zincir çekip dibine 1 sık iğne yapılır.1 zincir 1 sık iğne yapılarak ortaya kadar gelinir. 
1 zincir ile ortadaki boşluğa girilir. 1 sık iğne+2 zincir+2 sık iğne yapılır.1 zincir,1 sık iğne 
ile diğer kenar gibi devam edilir.Sonda 1 zincir 1 sık iğne ile bitirilir. 
(Her kenarda 35 sık iğne 35 zincir olacak.) 
 
Sıra:21  
1 zincir, dibine sık iğne başlanır; devam eden alanda 1 zincir 1 sık iğne olarak ortaya kadar 
devam edilir.Ortaya gelince 1 zincirle orta alana geçilir, ortada 1 sık iğne+2 zincir+1 sık 
iğne yapılır 1 zincirle diğer kenara geçilip önceki kenar gibi devam edilir.Sonda 1 zincir 
1 sık iğne ile bitirilir. 
(Her kenarda 36 sık iğne 36 zincir olacak.) 
 
Sıra:22  
4 zincir çekilir,dibine 1 trabzan yapılır.1 zincir çekip takip eden sık iğnenin üzerine 
1 popcorn yapılır.1 zincir çekilir, takip eden sık iğne üzerine 1 trabzan yapılarak bu tekrarla 
ortaya kadar gelinir.(Ortadan 1 önceki işlemin popcorn olması gerekir.) 1 zincirle ortaya 
girilir, ortada 1 trabzan+2 zincir+1 trabzan yapılır. 1 zincir çekilir ve sıraya popcornla 
başlanıp diğer kenar gibi devam edilir. Sonda 1 trabzan+1 zincir+1 trabzan ile bitirilir. 
(Her kenarda 20 trabzan 18 popcorn olacak.) 
 
 
ÖNEMLİ NOT! Popcornlar ve trabzanlar alttaki trabzanların hizasında olacak.(Boşluklara 
batma-mamaya özen gösterin.) 
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Sıra:23  
4 zincir çekilir,alttaki trabzanın üzerine 1 trabzan+2 zincir+1 trabzan (V) yapılır* 
Popcorn atlanır, her trabzanın üzerine ** tekrarlanır.Ortada 1 trabzan +2 zincir+1 trabzan 
yapılarak önceki kenar tekrarlanır. 
(Her kenarda 19 (V) olacak) 
 

      
 
Sıra:24  
12. sıranın tekrarıdır. 
(Her kenarda 10 grup 8'li olacak) 
 
Sıra:25 
13. sıranın tekrarıdır. 
(Her kenarda 87 trabzan olacak.) 
 
Sıra:26  
14. sıranın tekrarıdır. 
(Her kenarda 14 popcorn ve 80 trabzan olacak.) 
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KENAR BORDÜRÜ 
 

 
 
ÖNEMLİ NOT Bordürün ilk sırasına şalın arka yüzünden istiridyenin son sırasında 
başlanacak. 
 
Sıra:1  
4 zincir çekilerek dibine 1 trabzan yapılır. İlk popcorna kadar 5 zincir çekilip, popcorn'un 
üzerine 1 trabzan+2 zincir+1 trabzan yapılır bu işlem kenar boyunca tekrar edilir.Ortaya 
5 zincirle bağlanılır.Ortada 1 trabzan +2 zincir+1 trabzan yapılır.Diğer kenara başlarken 
yine 5 zincir ilk trabzan üzerine 1 trabzan+2 zincir+1 trabzan ile devam edilir.Son trabzana 
gelince 5 zincirle son trabzan üzerine 1 trabzan+1 zincir+1 trabzanla sıra bitirilir. 
 
Sıra:2 
Sıraya 3 zincirle başlanır dibine 1 trabzan yapılıp takip eden 1 zincirlik alana 4 trabzan 
yapılır.Takip eden 2 zincirlik alanlara 8'er trabzan yapılarak ortaya gelinir.Ortada 5 trabzan 
+2 zincir+5 trabzan yapılır.Takip eden kenar diğer kenar gibi çalışılarak sona gelindiğinde 
son trabzanın üzerine 2 trabzanla sıra bitirilir. 
 
Sıra:3  
İlk trabzan üzerine 6 zincir yapılıp aynı yere batılır.Takip eden 4 trabzan üzerine önden 
almalı ilmek kaydırmalar yapılır.*Bordürün 1. sırasındaki 5'li zincirler de alınarak 1 
sık iğne+ 2 zincir+1 sık iğne ile piko yapılır.Takip eden 8 trabzanlı alanın 1. atlanılarak 
7 tanesine önden almalı ilmek kaydırma yapılarak* tekrarlanır.Ortadaki 5 trabzandan 1. si 
atlanılarak 4 önden almalı ilmek kaydırması yapılır ortadaki 2 zincirlik alana 3 sık iğne 
yapılıp diğer kenara geçilir.Aynı şekilde devam edilerek bordür tamamlanır. 
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