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Oriental Bloom Square 
 

Σχέδιο από τη Johanna Lindahl / Mijo Crochet 
Μεταφρασμένο από την Κατερίνα Πουτιού 

 
Αυτό το πατρόν είναι μόνο για προσωπική χρήση  
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Υλικά: 
 
Βελονάκι: 3.0 mm για ένα σφιχτό τετράγωνο ή 3.5 mm για ένα πιο μαλακό τετράγωνο.  
 
Δείκτες πόντων: 1 κομμάτι. 
 
Νήμα: 4 χρώματα από Scheepjes Catona (100% μερσερισμένο βαμβάκι, 50 γρ./125 μ.). 

 
 

Διανομή χρωμάτων: 
 
Το χρώμα A είναι για το κέντρο του λουλουδιού και το περίγραμμα του.  
Το χρώμα B είναι για τα εσωτερικά πέταλα του λουλουδιού. 
Το χρώμα C είναι για τα εξωτερικά πέταλα του λουλουδιού. 
Το χρώμα D είναι για το φόντο του τετραγώνου. 
 
Για το τετράγωνό μου χρησιμοποίησα Scheepjes Catona στα ακόλουθα χρώματα: 
 
A: 383 Ginger Gold 
B: 413 Cherry 
C: 517 Ruby 
D: 391 Deep Ocean 
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Συντομεύσεις: 
 
Β. γα.  – βουβό γαϊτανάκι  
Αναπ. αναγ. β. γα. – ανάποδο ανάγλυφο βουβό γαϊτανάκι* 
Αλ. – Αλυσίδα  
Μισό ποδ. – Μισό ποδαράκι  
Ποδ. – ποδαράκι 
Αναπ. αναγ. ποδ. – ανάποδο ανάγλυφο ποδαράκι* 
Διπλό ποδ. – διπλό ποδαράκι 
Puff – περιγράφεται παρακάτω 
Κ. πλ. – καλή πλευρά 
Αναπ. πλ. – ανάποδη πλευρά  
 
Οι πόντοι που είναι σημειωμένοι με * περιγράφονται στον Οδηγό πόντων μου, που είναι 
διαθέσιμος στο blog μου, mijocrochet.se. 

 
 

Puffs σε αυτό το σχέδιο: 
 
(Γυρίστε το νήμα στο βελονάκι σας, βάλτε το βελονάκι στον πόντο που θέλετε, πάρτε 
νήμα και περάστε το από τον πόντο) 4 φορές (9 θηλιές στο βελονάκι σας), πάρτε νήμα 
και περάστε το από τις 8 θηλιές, πάρτε νήμα και περάστε το από τις 2 θηλιές.  
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Σημειώσεις σχεδίου: 
 

✓ Οι 3 αλ. στην αρχή του γύρου μετράνε ως 1 ποδ. εκτός και αν το σχέδιο αναφέρει 
κάτι διαφορετικό.  

✓ Οι 2 αλ. στην αρχή του γύρου μετράνε ως 1 μισό ποδ.  

✓ Οι πόντοι ανάμεσα σε { } πλέκονται στον ίδιο πόντο ή κενό αλ. 

✓ Οι πόντοι ανάμεσα σε ( ) επαναλαμβάνονται όσες φορές όπως ενδείκνυται μετά την 
παρένθεση.   

✓ Οι πόντοι ανάμεσα σε [ ] επαναλαμβάνονται όσες φορές όπως ενδείκνυται μετά την 
αγκύλη.   

✓ Οι πόντοι ανάμεσα σε | | δείχνουν πόσους πόντους θα πρέπει να έχετε αφού 
ολοκληρώσετε τη σειρά. 

 
 

Σχέδιο: 
 
Γύρος 1: (κ. πλ.), χρώμα A 
 
Σε ένα μαγικό κύκλο, 3 αλ. (υπολογίζονται ως 1 ποδ. από 
εδώ και στο εξής), 
 
11 ποδ., 
 
β. γα. στην 3η αλ. στην αρχή του γύρου, γυρίστε το 
πλεκτό σας.  
 
|12 ποδ.| 
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Γύρος 2: (αναπ. πλ.), χρώμα A 
 
Σημείωση: Τώρα δουλεύετε στην ανάποδη πλευρά του πλεκτού σας και το διπ. ποδ. θα 
πρέπει να κάνει ένα κύρτωμα στο πίσω μέρος του πλεκτού σας, που είναι η καλή πλευρά.  
 
1 αλ. (δε μετράει ως πόντος), {1 αρ. γα., 1 διπ. ποδ.} στον πόντο στη βάση της αλ.,  
 
({1 αρ. γα., 1 διπ. ποδ.} στο επόμενο ποδ.) 11 φορές, 
 
Β. γα. στο πρώτο αρ. γα. στην αρχή του γύρου, κόψτε το νήμα και κρύψτε τα νήματα που 
περισσεύουν, γυρίστε το πλεκτό σας.  
 
|12 αρ. γα., 12 διπ. ποδ.| 
 

 
                  Αναπ. πλ.        Κ. πλ. 

 
 
Γύρος 3: (κ. πλ.), χρώμα B 
 
Όλοι οι υπολειπόμενοι γύροι πλέκονται από την καλή 
πλευρά.  
 
Ενώστε το νέο χρώμα σε ένα οποιοδήποτε αρ. γα., 3 αλ., 
1 ποδ. στον πόντο στη βάση των αλ., 1 αλ.,  
 
(προσπεράστε 1 διπ. ποδ., 2 ποδ. στο επόμενο αρ. γα) 11 
φορές, 
 
β. γα. στην 3η αλ. στην αρχή του γύρου. 
 
|24 ποδ., 12 κενά 1 αλ.| 
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Χρώμα 4: (κ. πλ.), χρώμα B 
 
2 αλ. (υπολογίζονται ως 1 μισό ποδ. από εδώ και στο εξής), 1 ποδ. ανάμεσα στα 2 ποδ., 1 
μισό ποδ. στο επόμενο ποδ., β. γα. στο επόμενο κενό 1 αλ.,  
 
(1 μισό ποδ. στο επόμενο ποδ., 1 ποδ. ανάμεσα στα 2 ποδ., 1 μισό ποδ. στο επόμενο ποδ., 
β. γα. στο επόμενο κενό 1 αλ.) 11 φορές,  
 
β. γα. στη 2η αλ. στην αρχή του γύρου, κόψτε το νήμα και κρύψτε τα νήματα που 
περισσεύουν. 
 
|12 β. γα., 24 μισά ποδ., 12 ποδ.| 
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Γύρος 5: χρώμα C 
 

Σημείωση: Αυτός ο γύρος πλέκεται στα σετ από ποδ. στο γύρο 3.  
 

Ενώστε το νέο σας χρώμα με ένα αναπ. αναγ. β. γα. στο πρώτο από ένα σετ με 2 ποδ. στο 
γύρο 3,  3 αλ., 1 αναπ. αναγ. ποδ. στο επόμενο ποδ., 2 αλ., προσπεράστε 1 κενό 1 αλ.,  
 

(από 1 αναπ. αναγ. ποδ. στα επόμενα 2 ποδ., 2 αλ., προσπεράστε 1 κενό 1 αλ.) 11 φορές,  
 

β. γα. στην 3η αλ. στην αρχή του γύρου. 
 
|24 αναπ. αναγ. ποδ., 12 κενά 2 αλ.| 
 

 
        Κ. πλ.            Αναπ. πλ. 

 
 
Γύρος 6: χρώμα C 
 
2 αλ., 1 ποδ. στον πόντο στη βάση των αλ., {1 ποδ., 1 μισό 
ποδ.} στο επόμενο αναπ. αναγ. ποδ., β. γα. στο επόμενο 
κενό 2 αλ., 
 
({1 μισό ποδ., 1 ποδ.} στο επόμενο αναπ. αναγ. ποδ.,  
{1 ποδ., 1 μισό ποδ.} στο επόμενο αναπ. αναγ. ποδ., β. γα. 
στο επόμενο κενό 2 αλ.) 11 φορές, 
 
Β. γα. στη 2η αλ. στην αρχή του γύρου, κόψτε το νήμα και 
κρύψτε τα νήματα που περισσεύουν. 
 
|12 β. γα., 24 μισά ποδ., 24 ποδ.| 
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Γύρος 7: χρώμα D 
 
Σημείωση: Αυτός ο γύρος πλέκεται στα αναπ. αναγ. ποδ. στο γύρο 5.  
 
Ενώστε το νέο σας χρώμα με ένα αναπ. αναγ. β. γα. στο πρώτο από ένα σετ με 2 ποδ. στο 
γύρο 5, 3 αλ., 1 αναπ. αναγ. ποδ. στο επόμενο αναπ. αναγ. ποδ., 4 αλ., προσπεράστε το 
κενό 2 αλ., (από 1 αναπ. αναγ. ποδ. στα επόμενα 2 αναπ. αναγ. ποδ., 1 αλ., προσπεράστε 
το κενό 2 αλ.) 2 φορές,  
 
[από 1 αναπ. αναγ. ποδ. στα επόμενα 2 αναπ. αναγ. ποδ., 4 αλ., προσπεράστε το κενό 2 
αλ., (από 1 αναπ. αναγ. ποδ. στα επόμενα 2 αναπ. αναγ. ποδ., προσπεράστε το κενό 2 
αλ.) 2 φορές] 3 φορές,  
 
β. γα. στην 3η αλ. στην αρχή του γύρου. 
 
|24 αναπ. αναγ. ποδ., 8 κενά 1 αλ., 4 κενά 4 αλ.| 
 

 
       Κ. πλ.           Αναπ. πλ. 
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Γύρος 8: Χρώμα D 
 
Β. γα. στο επόμενο αναπ. αναγ. ποδ., β. γα. στο επόμενο 
κενό 4 αλ., 3 αλ., {2 ποδ., 2 αλ., 3 ποδ.} στο ίδιο κενό 4 
αλ., προσπεράστε 1 αναπ. αναγ. ποδ., 1 αρ. γα. στο 
επόμενο αναπ. αναγ. ποδ., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενό 1 
αλ., από 1 αρ. γα. στα επόμενα 2 αναπ. αναγ. ποδ., 1 αρ. 
γα. στο επόμενο κενό 1 αλ., 1 αρ. γα. στο επόμενο αναπ. 
αναγ. ποδ., προσπεράστε 1 αναπ. αναγ. ποδ.  
 
({3 ποδ., 2 αλ., 3 ποδ.} στο επόμενο κενό 4 αλ., 
προσπεράστε 1 αναπ. αναγ. ποδ., 1 αρ. γα. στο επόμενο 
αναπ. αναγ. ποδ., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενό 1 αλ., από 1 αρ. γα. στα επόμενα 2 αναπ. 
αναγ. ποδ., 1 αρ. γα. στο επόμενο κενό 1 αλ., 1 αρ. γα. στο επόμενο αναπ. αναγ. ποδ., 
προσπεράστε 1 αναπ. αναγ. ποδ.) 3 φορές,  
 
β. γα. στην 3η αλ. στην αρχή του γύρου. 
 
|24 αρ. γα., 24 ποδ.| 

 
 
Γύρος 9: χρώμα D 
 
Από 1 β. γα. στα επόμενα 2 ποδ., β. γα. στο επόμενο κενό 
2 αλ., 3 αλ. (μετράνε ως 1 αρ. γα. + κενό 2 αλ.), 1 αρ. γα. 
στο ίδιο κενό 2 αλ., από 1 αρ. γα. στους επόμενους 12 
πόντους,  
 
({1 αρ. γα., 2 αλ., 1 αρ. γα.} στο επόμενο κενό 2 αλ., από 
1 αρ. γα. στους επόμενους 12 πόντους) 3 φορές, 
 
β. γα. στην 1η αλ. στην αρχή του γύρου 
 
|56 αρ. γα., 4 κενά 2 αλ.| 
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Γύρος 10: χρώμα D 
 
Β. γα. στο επόμενο κενό 2 αλ., 3 αλ., {1 ποδ., 2 αλ., 2 
ποδ.} στο ίδιο κενό 2 αλ., από 1 ποδ. στα επόμενα 14 αρ. 
γα.,  
 
({2 ποδ., 2 αλ., 2 ποδ.} στο επόμενο κενό 2 αλ., από 1 
ποδ. στα επόμενα 14 αρ. γα.) 3 φορές,  
 
β. γα. στην 3η αλ. στην αρχή του γύρου, β. γα. στο 
επόμενο ποδ., β. γα. στο επόμενο κενό 2 αλ., βγάλτε το 
βελονάκι σας και τοποθετήστε ένα δείκτη πόντων στη 
θηλιά (μην κόψετε το νήμα) 
 
|72 ποδ., 4 κενά 2 αλ.| 

 
 
Γύρος 11: χρώμα A 
 
Σημείωση: Όλα τα puffs σε αυτό το γύρο γίνονται στο κενό 2 αλ. στο γύρο 8. Όλα τα αρ. 
γα. γίνονται στον προηγούμενο γύρο (γύρος 10). Το πώς πλέκονται τα puffs 
περιγράφεται στην αρχή του σχεδίου. 
 
Ενώστε το νέο σας χρώμα στο πρώτο ποδ. σε οποιαδήποτε πλευρά, 1 αλ. (μετράει ως 1 
αρ. γα.), από 1 αρ. γα. στα επόμενα 17 ποδ., 2 αλ., 1 puff στο κενό 2 αλ. στο γύρο 8, 2 
αλ., προσπεράστε το κενό 2 αλ.,  
 
(από 1 αρ. γα. στα επόμενα 18 ποδ., 2 αλ., 1 puff στο κενό 2 αλ. στο γύρο 8, 2 αλ., 
προσπεράστε το κενό 2 αλ.) 3 φορές,  
 
β. γα. στην 1 αλ. στην αρχή του γύρου, κόψτε το νήμα και κρύψτε τα νήματα που 
περισσεύουν. 
 
|72 αρ. γα., 4 puffs, 8 κενά 2 αλ.| 
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Γύρος 12: χρώμα D 
 
Σημείωση: Αυτός ο γύρος πλέκεται στο γύρο 10.  
 
Αφαιρέστε το δείκτη πόντων και συνεχίστε με το χρώμα 
D, 3 αλ., {1 ποδ., 2 αλ., 2 ποδ.} στο ίδιο κενό 2 αλ., από 1 
αναπ. αναγ. ποδ. στα επόμενα 18 ποδ.,  
 
({2 ποδ., 2 αλ., 2 ποδ.} στο ίδιο κενό 2 αλ., από 1 αναπ. 
αναγ. ποδ. στα επόμενα 18 ποδ.) 3 φορές,  
 
β. γα. στην 3η αλ. στην αρχή του γύρου. 
 
|16 ποδ., 72 αναπ. αναγ. ποδ., 4 κενά 2 αλ.| 

 
 
Γύρος 13: χρώμα D 
 
Β. γα. στο επόμενο ποδ., β. γα. στο επόμενο κενό 2 αλ., 3 
αλ. (μετράνε ως 1 αρ. γα. + κενό 2 αλ.), 1 αρ. γα. στο ίδιο 
κενό 2 αλ., από 1 αρ. γα. στους επόμενους 22 πόντους, 
 
({1 αρ. γα., 2 αλ., 1 αρ. γα.} στο επόμενο κενό 2 αλ., από 
1 αρ. γα. στους επόμενους 22 πόντους) 3 φορές,  
 
β. γα. στην 1 αλ. στην αρχή του γύρου, κόψτε το νήμα και 
κρύψτε τα νήματα που περισσεύουν. 
 
|96 αρ. γα., 4 κενά 2 αλ.| 
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Γύρος 14: χρώμα A 
 
Σημείωση: Τα διπλά ποδ. σε αυτό το γύρο πλέκονται στα αρ. γα. στο γύρο 11.  
 
Ενώστε το νέο χρώμα σε οποιοδήποτε κενό 2 αλ., αλ. (μετράνε ως 1 αρ. γα. + κενό 2 αλ.), 
1 αρ. γα. στο ίδιο κενό 2 αλ., από 1 αρ. γα. στα επόμενα 4 αρ. γα., 1 διπ. ποδ. στο πρώτο 
αρ. γα. στα πλάγια στη σειρά 11, προσπεράστε 1 αρ. γα., από 1 αρ. γα. στα επόμενα 14 
αρ. γα., 1 διπ. ποδ. στο τελευταίο αρ. γα. στα πλάγια στη σειρά 11, προσπεράστε 1 αρ. 
γα., από 1 αρ. γα. στα επόμενα 4 αρ. γα.,  
 
({1 αρ. γα., 2 αλ., 1 αρ. στο επόμενο κενό 2 αλ., από 1 αρ. γα. στα επόμενα 4 αρ. γα., 1 
διπ. ποδ. στο πρώτο αρ. γα. στα πλάγια στη σειρά 11, προσπεράστε 1 αρ. γα., από 1 αρ. 
γα. στα επόμενα 14 αρ. γα., 1 διπ. ποδ. στο τελευταίο αρ. γα. στα πλάγια στη σειρά 11, 
προσπεράστε 1 αρ. γα., από 1 αρ. γα. στα επόμενα 4 αρ. γα.) 3 φορές,  
 
β. γα. στην 1 αλ. στην αρχή του γύρου, κόψτε το νήμα και κρύψτε τα νήματα που 
περισσεύουν. 
 
|96 αρ. γα., 8 διπ. ποδ., 4 κενά 2 αλ.| 
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