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 Windsurfer Σάλι 

 

Σχέδιο από τη Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Μεταφρασμένο από την Κατερίνα Πουτιού 

 

Αυτό το πατρόν είναι μόνο για προσωπική χρήση  

 

 

 

 
 

 

 

  

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


                         

 
 

 
Ravelry Store: Johanna Lindahl Designs | Etsy Shop: MijoCrochetDesigns 
Blog: mijocrochet.se | Facebook: Mijo Crochet | Instagram: @mijocrochet 

 
Copyright Mijo Crochet 2021. Reproduction and publication of pictures and pattern is not allowed. 

2 
 

Υλικά: 
 

Νήμα:  

 

• 1 x Scheepjes Whirl (60% βαμβάκι, 40% Ακρυλικό. 215 γρ/1000 μ), Sherbert 

Rainbow. 

• 1 x Scheepjes Whirl (60% βαμβάκι, 40% Ακρυλικό. 215 γρ/1000 μ), 766, Mid 

Morning Mocha’roo. 

 

Βελονάκι: 3.0 mm 

 

2 δείκτες πόντων 

Βελόνα ραψίματος  

Ψαλίδι 

 
 

Μέγεθος και σχήμα: 
 

Το σάλι έχει το σχήμα ενός τριγώνου και πλέκεται σε σειρές από τη μία πλευρά στην 

άλλη. Θα εναλλάσσετε δύο χρώματα Scheepjes Whirl χωρίς να κόβετε το νήμα. Το 

μέγεθος του σαλιού μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στο μέγεθος που θέλετε 

αυξάνοντας ή μειώνοντας τον αριθμό των επαναλήψεων των σειρών 7- 10. 

 

Αν χρησιμοποιείτε το ίδιο νήμα και βελονάκι που προτείνονται στο σχέδιο, το σάλι θα 

έχει μέγεθος περίπου 160 x 120 x 120 cm. 

 
 

Συντομεύσεις: 
 

π – πόντος (οι) 

Αλ. – Αλυσίδα  

Κενό αλ. – κενό αλυσίδων 

Β. γα.  – βουβό γαϊτανάκι  

Αρ. γα. – άριχτο γαϊτανάκι  

Π. Θλ. – πλέξτε στην πίσω θηλιά 
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Σημειώσεις σχεδίου: 
 

• Γυρίστε το πλεκτό σας μετά από κάθε σειρά.  

• Η 1 αλ. στην αρχή μια σειράς δε μετράει ως πόντος.  

• Οι πόντοι ανάμεσα στα ( ) επαναλαμβάνονται όσες φορές όπως ενδείκνυται μετά την 

παρένθεση.   

• Οι πόντοι ανάμεσα στα { } πλέκονται στον ίδιο πόντο ή στο ίδιο κενό αλυσίδων.  

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

ολοκληρώσετε τη σειρά. 

 
 

Διανομή χρωμάτων: 
 

Χρώμα A: Scheepjes Whirl, 768, Sherbert Rainbow. 

 

Χρώμα B: Scheepjes Whirl, 766, Mid Morning Mocha’roo. 

 

 

Σχέδιο: 
 

Σημείωση: Στις εικόνες το χρώμα Α είναι πράσινο και το χρώμα Β είναι ροζ.  

 

Σειρά 1: 

 

Με το χρώμα A,  

3 αλ., 1 αρ. γα. στην τρίτη αλ. από το βελονάκι σας (οι πόντοι που προσπεράσατε 

μετράνω ως κενό 2 αλ.), γυρίστε το πλεκτό σας. 

 

|1 αρ. γα., 1 κενό 2 αλ.| 
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Σειρά 2:  

 

Συνεχίστε με το χρώμα A,  

2 αλ., {1 αρ. γα., 1 αλ., 1 αρ. γα.} στο επόμενο κενό 2 αλ., 2 

αλ., βγάλτε το βελονάκι σας καi τοποθετήστε ένα δείκτη 

πόντων στη θηλιά του πόντου, γυρίστε το πλεκτό σας.   

 

|2 αρ. γα., 1 κενό 1 αλ., 1 κενό 2 αλ.| 

 

 

 
 

Σειρά 3: 

 

Βάλτε το βελονάκι σας στο πρώτο αρ. γα., πάρτε νήμα από το χρώμα Β και τραβήξτε το,  

1 αλ. (δε μετράει ως πόντος από εδώ και στο εξής), 1 αρ. γα. στον πόντο στη βάση της 

αλ., 1 αλ., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενό 1 αλ., 1 αλ., προσπεράστε 1 αρ. γα., 1 αρ. γα. στο 

επόμενο κενό 2 αλ., γυρίστε το πλεκτό σας.  

 

|3 αρ. γα., 2 κενά 1 αλ.| 
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Σειρά 4:  

 

Συνεχίστε με το χρώμα Β, 

2 αλ., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενό 1 αλ., 1 αλ., προσπεράστε 1 

αρ. γα., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενό 1 αλ., 1 αλ., 1 αρ. γα. στο 

επόμενο αρ. γα., 2 αλ., βγάλτε το βελονάκι σας και 

τοποθετήστε ένα δείκτη πόντων στη θηλιά του πόντου, 

γυρίστε το πλεκτό σας.   

 

|3 αρ. γα., 2 κενά 1 αλ., 1 κενά 2 αλ.| 

 
 

Σειρά 5: 

 

Βγάλτε το δείκτη πόντων από το χρώμα Α,  

Βάλτε το βελονάκι σας στο πρώτο αρ. γα., πάρτε νήμα από το χρώμα Α και τραβήξτε το 

μέσα από τη θηλιά, 1 αλ., 1 αρ. γα. στον πόντο στη βάση της αλ., 1 αλ., 1 αρ. γα. στο 

επόμενο κενό 1 αλ., 1 αλ., προσπεράστε 1 αρ. γα., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενό 1 αλ., 1 

αλ., προσπεράστε 1 αρ. γα., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενό 2 αλ., γυρίστε το πλεκτό σας. 

 

|4 αρ. γα., 3 κενά 1 αλ.| 
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Σειρά 6:  

 

Συνεχίστε με το χρώμα Α,  

2 αλ., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενό 1 αλ.,  

(1 αλ., προσπεράστε 1 αρ. γα., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενό 

1 αλ.) 2 φορές,  

1 αλ., 1 αρ. γα. στο επόμενο αρ. γα., 2 αλ., βγάλτε το 

βελονάκι σας και τοποθετήστε ένα δείκτη πόντων στη 

θηλιά του πόντου, γυρίστε το πλεκτό σας.   

 

|4 αρ. γα., 3 κενά 1 αλ., 1 κενά 2 αλ.| 

 
 

Σειρά 7:  

 

Βγάλτε το δείκτη πόντων από το χρώμα Β,  

Βάλτε το βελονάκι σας στο πρώτο αρ. γα., πάρτε νήμα 

από το χρώμα Β και τραβήξτε το μέσα από τη θηλιά, 1 

αλ., 1 αρ. γα. στον πόντο στη βάση της αλ., 1 αλ., 1 αρ. 

γα. στο επόμενο κενό 1 αλ.,  

(1 αλ., προσπεράστε 1 αρ. γα., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενο 

1 αλ.) μέχρι το τελευταίο κενό 1 αλ., 

1 αλ., προσπεράστε 1 αρ. γα., 1 αρ .γα. στο επόμενο κενό 

2 αλ., γυρίστε το πλεκτό σας.  

 

|5 αρ. γα., 4 κενά 1 αλ.| 

 
 

Σειρά 8:  

 

Συνεχίστε με το χρώμα Β, 

2 αλ., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενό 1 αλ., 

(1 αλ., προσπεράστε 1 αρ. γα., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενο 

1 αλ.) μέχρι το τελευταίο κενό 1 αλ., 

1 αλ., 1 αρ. γα. στο επόμενο αρ. γα., 2 αλ., βγάλτε το 

βελονάκι σας και τοποθετήστε ένα δείκτη πόντων στη 

θηλιά του πόντου, γυρίστε το πλεκτό σας.   

 

|5 αρ. γα., 4 κενά 1 αλ., 1 κενά 2 αλ.| 
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Σειρά 9:  

 

Βγάλτε το δείκτη πόντων από το χρώμα Α,  

Βάλτε το βελονάκι σας στο πρώτο αρ. γα., πάρτε νήμα 

από το χρώμα Α και τραβήξτε το μέσα από τη θηλιά, 1 

αλ., 1 αρ. γα. στον πόντο στη βάση της αλ., 1 αλ., 1 αρ. 

γα. στο επόμενο κενό 1 αλ.,  

(1 αλ., προσπεράστε 1 αρ. γα., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενο 

1 αλ.) μέχρι το τελευταίο κενό 1 αλ., 

1 αλ., προσπεράστε 1 αρ. γα., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενό 

2 αλ., γυρίστε το πλεκτό σας. 

 

|6 αρ. γα., 5 κενά 1 αλ.| 

 
 

Σειρά 10:  

 

Συνεχίστε με το χρώμα Α, 

2 αλ., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενό 1 αλ., 

(1 αλ., προσπεράστε 1 αρ. γα., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενο 

1 αλ.) μέχρι το τελευταίο κενό 1 αλ., 

1 αλ., 1 αρ. γα. στο επόμενο αρ. γα., 2 αλ., βγάλτε το 

βελονάκι σας και τοποθετήστε ένα δείκτη πόντων στη 

θηλιά του πόντου, γυρίστε το πλεκτό σας.   

 

|6 αρ. γα., 5 κενά 1 αλ., 1 κενά 2 αλ.| 

 
 

 

Συνεχίστε να επαναλαμβάνετε τις σειρές 7 – 10 μέχρι το σάλι να έχει το μέγεθος που σας 

αρέσει.  

Σιγουρευτείτε να τελειώσετε με σειρά 8 ή 10. 

Σημείωση: Όταν θα πλέξετε την τελευταία σας σειρά 8 ή 10, μην πλέξετε τις τελευταίες 2 

αλυσίδες  
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Περίγραμμα: 
 

Σειρά 1:  

 

Βγάλτε το δείκτη πόντων από το προηγούμενο χρώμα,  

βάλτε το βελονάκι σας στο πρώτο αρ. γα., πάρτε νήμα 

από το προηγούμενο χρώμα και τραβήξτε το μέσα από τη 

θηλιά, 1 αλ., 1 αρ. γα. στον πόντο στη βάση της αλ., 1 αρ. 

γα. στο επόμενο κενό 1 αλ.,  

(1 αλ., προσπεράστε 1 αρ. γα., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενό 

1 αλ.) μέχρι το τελευταίο κενό 1 αλ.,  

1 αλ., προσπεράστε 1 αρ. γα., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενό 

2 αλ., γυρίστε το πλεκτό σας.   

 
 

Σειρά 2: 

 

Σημείωση: Όλα τα β. γα. αυτής της σειράς πλέκονται στην πίσω θηλιά.  

 

1 αλ., προσπεράστε τον πόντο στη βάση της αλ., (1 β. γα. στον επόμενο πόντο) μέχρι τον 

τελευταίο πόντο, κόψτε το νήμα και ράψτε τα νήματα που περισσεύουν.  
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