
                         

 
 

 
Ravelry Store: Johanna Lindahl Designs 

Blog: mijocrochet.se | Facebook: Mijo Crochet | Instagram: @mijocrochet 
 
 
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Mijo Crochet 2019. Η αναπαραγωγή και η δημοσίευση 

των εικόνων και του σχεδίου δεν επιτρέπεται.  
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 The Perfect Whirl 

Σχέδιο από τη Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Μεταφρασμένο από την Κατερίνα Πουτιού 

 

Αυτό το πατρόν είναι μόνο για προσωπική χρήση. Για επαγγελματική ή εμπορική χρήση 

παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Mijo Crochet. 

 

 

 

 
 

 

Το καλάθι Perfect Whirl ήρθε στη ζωή όταν ήθελα ένα καλαθάκι για να βάζω μέσα τις 

μπάλες μου χωρίς να ανακατεύεται το νήμα. Το καλάθι είναι πλεγμένο με άριχτα 

γαϊτανάκια και βουβά γαϊτανάκια με δύο βαμβακερά νήματα με διαφορετικό πάχος. Τα 

βουβά γαϊτανάκια δίνουν στο καλάθι μια ωραία εμφάνιση αλλά το κάνουν και ιδιαίτερα 

σταθερό. Έφτιαξα αυτό το καλάθι σε τρία διαφορετικά μεγέθη χρησιμοποιώντας 

διαφορετικό αριθμό κλωστών και στο μεσαίο μέγεθος ταιριάζει τέλεια ένα Whirl.  
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Και τα τρία μεγέθη έχουν το ίδιο σχέδιο αλλά διαφορετικό αριθμό κλωστών και 

διαφορετικό νούμερο βελονάκι.  

 

Μικρό καλάθι: (No. 1 στην εικόνα)  
 

Το κυρίως μέρος του καλαθιού πλέκεται με μία 

κλωστή από το νήμα Scheepjes Cahlista και τα 

βουβά γαϊτανάκια με μία κλωστή από το νήμα 

Scheepjes Catona. 

 

Μέγεθος: Περίπου 9 εκ. σε διάμετρο και 6 εκ. σε 

ύψος 

 

Βελονάκι: 3.0 mm και 4.0 mm. 

 

Νήμα: Περίπου 25 γραμ. Scheepjes Cahlista χρώμα 

526 και 5 γραμ. Scheepjes Catona χρώμα 402. 

 
 

Μεσαίο καλάθι: (No. 2 στην εικόνα) 
 

Το κυρίως μέρος του καλαθιού πλέκεται με δύο κλωστές από το νήμα Scheepjes Cahlista 

και τα βουβά γαϊτανάκια με δύο κλωστές από το νήμα Scheepjes Catona. 

 

Μέγεθος: Περίπου 14 εκ. σε διάμετρο και 9 εκ. σε ύψος 

 

Βελονάκι: 5.0 mm και 6.0 mm. 

 

Νήμα: Περίπου 60 γραμ. Scheepjes Cahlista χρώμα 526 και 12 γραμ. Scheepjes Catona 

χρώμα 402 και 408. 
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Μεγάλο καλάθι: (No. 3 στην εικόνα)  

 

Το κυρίως μέρος του καλαθιού πλέκεται με τρεις κλωστές από το νήμα Scheepjes Cahlista 

και τα βουβά γαϊτανάκια με τρεις κλωστές από το νήμα Scheepjes Catona. 

 

Μέγεθος: Περίπου 16 εκ. σε διάμετρο και 10 εκ. σε ύψος. 

 

Βελονάκι: 6.0 mm και 7.0 mm.. 

 

Yarn: Περίπου 120 γραμ. Scheepjes Cahlista χρώμα 526 και 15 γραμ. Scheepjes Catona 

από το καθέ χρώμα 179, 395 και 392. 

 
 

Το καλάθι στην πρώτη εικόνα είναι το μεσαίο 

μέγεθος και χρησιμοποίησα 2 κλωστές νήμα 

Scheepjes Cahlista χρώμα 526 και Scheepjes Catona 

χρώμα 189 και 413 για τα βουβά γαϊτανάκια. 

 

Συντομεύσεις, US ορολογία: 
 

Αλ. – Αλυσίδα 

Β. γα. – βουβό γαϊτανάκι 

Αρ. γα. – άριχτο γαϊτανάκι 

Αορ. ένωση – αόρατη ένωση * 

 

Οι πόντοι που είναι σημειωμένοι με * περιγράφονται στον Οδηγό πόντων που είναι 

διαθέσιμος στο blog μου. 

 
 

Συμβουλές: 
 

• Το σχέδιο δουλεύεται σε σπιράλ. Χρησιμοποιήστε ένα δείκτη πόντων για να 

αναγνωρίζετε τον πρώτο πόντο της σειράς.  

• Οι πόντοι ανάμεσα στις ( ) επαναλαμβάνονται όσες φορές ενδείκνυται μετά τις 

παρενθέσεις. 

• Οι πόντοι ανάμεσα στα | | δείχνουν πόσους πόντους πρέπει να έχετε αφού 

συμπληρώσετε τη σειρά.  
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Σχέδιο: 
 

Σειρά 1:  

 

Χρησιμοποιήστε Scheepjes Cahlista και το μεγαλύτερο 

βελονάκι σας.  

(Μικρό: 1 κλωστή, μεσαίο: 2 κλωστές, μεγάλο: 3 

κλωστές). 

 

1 αλ. (δε μετράει ως πόντους) και 6 αρ. γα. στο μαγικό 

κύκλο.  

|6 αρ. γα.| 

 
 

 Σειρά 2: 

 

(2 αρ. γα. στο επόμενο αρ. γα.) 6 φορές. |12 αρ. γα.| 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Σειρά 3: 

 

(2 αρ. γα. στο επόμενο αρ. γα., 1 αρ. γα. στο επόμενο αρ. 

γα.) 6 φορές. |18 αρ. γα.| 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/


                         

 
 

 
Ravelry Store: Johanna Lindahl Designs 

Blog: mijocrochet.se | Facebook: Mijo Crochet | Instagram: @mijocrochet 
 
 
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Mijo Crochet 2019. Η αναπαραγωγή και η δημοσίευση 

των εικόνων και του σχεδίου δεν επιτρέπεται.  

5 
 

Σειρά 4:  

 

1 αρ. γα. στο επόμενο αρ. γα., (2 αρ. γα. στο επόμενο αρ. γα., από 1 αρ. γα. στα επόμενα 

2 αρ. γα.) 5 φορές. 2 αρ. γα. στο επόμενο αρ. γα., 1 αρ. γα. στο επόμενο αρ. γα. 

|24 αρ. γα.| 

 
 

Σειρά 5: 

 

(2 αρ. γα. στο επόμενο αρ. γα., από 1 αρ. γα. στα επόμενα 3 αρ. γα.) 6 φορές. |30 αρ. γα.|  

 
 

Σειρά 6:  

 

Από 1 αρ. γα. στα επόμενα 2 αρ. γα., (2 αρ. γα. στο επόμενο αρ. γα., από 1 αρ. γα. στα 

επό-μενα 4 αρ. γα.) 5 φορές, 2 αρ. γα. στο επόμενο αρ. γα., από 1 αρ. γα. στα επόμενα 2 

αρ. γα. 

|36 αρ. γα.| 

 
 

Σειρά 7: 

 

(2 αρ. γα. στο επόμενο αρ. γα., από 1 αρ. γα. στα επόμενα 5 αρ. γα.) 6 φορές. |42 αρ. γα.| 

 
 

Σειρά 8: 

 

Από 1 αρ. γα. στα επόμενα 3 αρ. γα., (2 αρ. γα. στο επόμενο αρ. γα., από 1 αρ. γα. στα 

επό-μενα 6 αρ. γα.) 5 φορές. 2 αρ. γα. στο επόμενο αρ. γα., από 1 αρ. γα. στα επόμενα 3 

αρ. γα. 

|48 αρ. γα.| 

 
 

Σειρά 9: 

 

(2 αρ. γα. στο επόμενο αρ. γα., από 1 αρ. γα. στα επόμενα 7 αρ. γα.) 6 φορές. |54 αρ. γα.| 
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Τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσετε να φτιάχνετε τα βουβά γαϊτανάκια που βρίσκονται 

πάνω από όλα τα άριχτα γαϊτανάκια που έχετε φτιάξει. 

Αφαιρέστε το βελονάκι σας και τοποθετήστε ένα δείκτη πόντων στη θηλιά. 

Βουβά γαϊτανάκια: 

 

Χρησιμοποιήστε Scheepjes Catona και το μικρότερο βελονάκι σας. Προσέξτε πόσο 

σφιχτά πλέκετε τα βουβά γαϊτανάκια 

(Μικρό: 1 κλωστή, μεσαίο: 2 κλωστές, μεγάλο: 3 κλωστές). 

 

Ενώστε το νήμα Catona με ένα β. Γα. στο πρώτο αρ. γα. στη σειρά 1 βάζωντας το 

βελονάκι σας στο αρ. γα. και σηκώνοντας το νήμα από την πίσω πλευρά. Πλέξτε 1 β. γα. 

σε κάθε αρ. γα. μέχρι το τελευταίο αρ. γα. που φτιάξατε. Αφαιρέστε το βελονάκι σας και 

τοποθετήστε ένα δείκτη πόντων στη θηλιά  

 

Μην ανησυχείτε αν το καλάθι σας έχει το σχήμα ενός μπολ, θα διορθωθεί όταν θα έχετε 

πλέξει μερικές ακόμα σειρές.  
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Σειρές 10–16: 

 

Σηκώστε το νήμα Cahlista και χρησιμοποιήστε το μεγαλύτερο βελονάκι σας.. 

 

1 αρ. γα. στα επόμενα αρ. γα. |54 αρ. γα.| 

 

Για να είναι πιο απλό, προτείνω να συνεχίζετε με τα βουβά γαϊτανάκια κάθε δύο σειρές.  

 
 

Σειρά 17: 

 

1 αρ. γα. στα επόμενα 52 αρ. γα. Πλέξτε 1 αλ., τελειώστε με αόρατη ένωση στο πρώτο 

αρ. γα. της σειράς. Κόψτε το νήμα. 

|52 αρ. γα., 1 αλ., αόρατη ένωση| 
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Βουβά γαϊτανάκια: 

 

Σηκώστε το νήμα Scheepjes Catona και το μικρότερο βελονάκι σας. 

 

1 β. γα. σε κάθε αρ. γα. Το τελευταίο αρ. γα. είναι φτιαγμένο στην 1 αλ. που πλέξατε στο 

τέλος της σειράς 17. Κόψτε το νήμα και ράψτε αυτά που περισσεύουν.    
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