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Πίτσι

https://lacrocheteria.net/
https://www.instagram.com/la_crocheteria/?hl=es
https://www.etsy.com/es/shop/LaCrocheteriaDesign
https://www.facebook.com/lacrocheteriadepinpanpun7/
https://www.pinterest.es/ldelgadomartine/
mailto:lacrocheteria@hotmail.com


 

από την 

 

υλικα
 2 mm βελονάκι. 

 Βελόνα Ταπετσαρίας. 

 Καρφίτσες. 

 Ψαλίδι. 

 2 μαύρα 5mm μάτια ασφαλείας ή μαύρο νήμα 

κεντήματος 

 Υλικό γέμισης 

 Δείκτες Βελονιάς. 

 Βαμβακερό νήμα. 

Χρησιμοποίησα

Body and Outer Ear

Inner Ear and Nose

 

 

Συμβουλές
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο νήμα σας αρέσει

ωστόσο σιγουρευτείτε ότι θα να χρησιμοποιήσετε

ελαφρός μικρότερο βελονάκι μικρότερο από

αυτό που συστήνει στην επιγραφή για να αποφύγετε

τις τρύπες

Η κούκλα είναι εκ αλλά το τελικό μέγεθος της δικής

σας κούκλας μπορεί να διαφέρει εξαρτάται από το

νήμα και το βελονάκι που θα χρησιμοποιήσετε που

σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμόσετε και το μέγεθος

των ματιών

Εργάζεστε κυκλικά εκτός και αν σας αναφερθεί κάτι

άλλο

Πάντα αλλάζουμε χρώμα νήματος στο τελευταίο

στάδιο της τελευταίας βελονιάς

Το γέμισμα γίνεται καθώς μπλέκετε

 Συντομογραφίες              

αρχή   

sl st -   βουβό 

ch -   αλυσίδα 

sc -   άριχτο 

hdc -   μισό ποδαράκι 

dc -   ποδαράκι 

inc -   μείωση 

dc -   αύξηση 

dc-inc -   2 αυξήσεις στον ίδιο πόντο 

blo  -   πίσω θηλιά μόνο 

flo -   μπροστινή θηλιά μόνο 

 (…) - Επαναλάβετε τους πόντους 

ανάμεσα στις παρενθέσεις τόσες φορές (Χ) 

όσες λέει ο αριθμός. 

 […] - Κάνετε τους πόντους που είναι 

μέσα στις αγκύλες μέσα στον ίδιο πόντο . 

όλα έτοιμα

ας αρχίσουμε  



 

από την 

ποδια 
Πρώτο πόδι 
1 6 sc μέσα στον μαγικό κύκλο (6) 

2 6 inc    (12) 

3-20 12 sc    (12) 

Δεύτερο πόδι  
Επαναλάβατε το ίδιο με το πρώτο πόδι, αλλά αυτή την 

φορά μην κόψετε το νήμα, κάντε 3 θηλιές στο αέρα και 

ενώστε με το πρώτο πόδι. 

σωμα  
21 12 sc, 3 sc in the ch3, 12 sc, 

          3 sc in the ch3   (30) 

22-29 30 sc    (30) 

30  4 sc, dec, (8 sc, dec)x2, 4 sc  (27) 

31 27 sc    (27) 

32 (7 sc, dec)x3   (24) 

33 24 sc    (24) 

34 3 sc, dec (6 sc, dec)x2, 3 sc  (21) 

35 21 sc    (21) 

36 (5 sc, dec)x3    (18) 

37 (1 sc, dec)x6   (12) 

Μην κόψετε το νήμα. 
Γεμίστε το σώμα να είναι σταθερό και συνεχίστε το 
μπλέξιμο για την κεφαλή. 

κεφαλη 
38 12 inc    (24) 

39 (1 sc, inc)x12   (36) 

40 (5 sc, inc)x6   (42) 

41 3 sc, inc, (6 sc, inc)x5, 3 sc  (48) 

42-50 48 sc    (48) 

Τοποθετήστε τα μάτια ασφαλείας ανάμεσα στον 45 και 

46 γύρο, με απόσταση 9 πόντους ανάμεσά τους. 

51 3 sc, dec, (6 sc, dec)x5, 3 sc  (42) 

52 (5 sc, dec)x6   (36) 

53 2 sc, dec, (4 sc, dec)x5, 2 sc  (30) 

54 (3 sc, dec)x6   (24) 

55 1 sc, dec, (2 sc, dec)x5, 1 sc  (18) 

56 (1 sc, dec)x6   (12) 

57 6 dec    (6) 

Γεμίστε καλά την κεφαλή να είναι σταθερή. 

Σφίξτε και βγάλτε στις μπροστινές θηλειές των 6 

υπολειπόμενων πόντων και τραβήξτε καλά να κλείσει  η 

τρύπα. Κλείστε κάθε γύρο με βουβό. 

χερια 
Κάνετε δύο Μην τα γεμίσετε  

μέσα στον μαγικό κύκλο

Ενώστε για να κλείσει με άριχτα
Αφήστε μακρύ το νήμα για να το ράψετε στο σώμα. 

Ράψετε τα χέρια ανάμεσα στον 34 και 35 γύρο.

αυτια 
μεσα αυτι Κάντε

Κάντε  αλυσίδες Περάστε το βελονάκι μέσα στην 

δεύτερη αλυσίδα από το βελονάκι.

 συνεχίστε να μπλέκετε στην άλλη 

 πλευρά της αλυσίδας.

γυρίστε μέσα στον 

 ίδιο πόντο

γυρίστε

Κόψετε το νήμα και συγυρίστε τις άκριες

εξω αυτι Κάντε

Επαναλάβετε το ίδιο όπως το μέσα αυτί, αλλά αυτή την 
φορά μην κόψετε το νήμα.

Ενώστε το μέσα αυτί με το έξω με άριχτα. 

Ακολουθήστε τα βήματα που δείχνουν οι φωτογραφίες 
στην σελίδα 4 και ενώστε μαζί τα δύο μέρη των αυτιών. 
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ενωστε τα αυτια 
μαζι 

Μπλέξετε τα δύο κομμάτια μαζί, ένα από το κάθε 
χρώμα Το εσωτερικό του αυτού πρέπει να βλέπει προς 
εσάς. 

Κάντε 1 αλυσίδα , αυτή η αλυσίδα μετρά ως ο πρώτος 
πόντος του γύρου.

Διπλώστε το αυτί και ράψετε  τις δύο πλευρές μαζί.

Περάστε την θηλιά του τελευταίου πόντου από το  
εξωτερικό αυτί στο εσωτερικό αυτί . 

Συνεχίστε να κάνετε άριχτους γύρο από το αυτί, πρέπει 
να χρησιμοποιήσετε όλους τους πόντους και των δύο 
αυτιών για να τα ενώσετε μαζί.  
Στερεώστε την δουλειά σας , κόψτε μακρύ το νήμα για να 

το ράψετε

Καρφιτσώστε τα αυτιά στην σωστή θέση πάνω στην 
κεφαλή και ράψετε τα. 
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φόρεμα 
Αφήστε μακρύ το νήμα στην αρχή της πρώτης αλυσίδας, 

θα το χρειαστείτε να ράψετε το φόρεμα 

Κάντε 28 αλυσίδες, περάστε το βελονάκι στην δεύτερη 

αλυσίδα από το βελονάκι.  

 

1 27 sc,    (27) 

2 ch 1, γυρίστε, (1 sc, inc)x13, 1 sc (40) 

3 ch 1, γυρίστε, 6 sc, ch 4, αφήστε πίσω  

 8 πόντους, 12 sc, ch 4, αφήστε πίσω  

 8 πόντους, 6 sc   (32) 

4 ch 3, γυρίστε, 2 dc, dc-inc,  

 (3 dc, dc-inc)x7   (40) 

Από τώρα και στο εξής , κλείστε κάθε γύρο ενώνοντας το 

τελευταίο ποδαράκι στην 3
η
 αλυσίδα στην αρχή του 

γύρου με βουβό.  

5-9 ch 3, 39  dc, sl st   (40) 

Αλλάξτε στο χρώμα του ρουφλέ  

10 (1 sc, ch 2)x40   (120) 

Κόψτε το νήμα και τελειώστε την εργασία σας με ένα 

βελόνι κρύβοντας το υπόλοιπο νήμα.  

Φορέστε το φόρεμα και στο πίσω μέρος ράψετε τις δύο 

πλευρές μαζί.  

 

 

Για να τελειώσει, κεντήστε την μύτη και βάλτε λίγο ρουζ 

στα μάγουλα της.
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Μπορείτε να πουλήσετε την κούκλα σας που 

φτιάξατε με αυτό το πρότυπο, με την 

προϋπόθεση ότι είναι κατασκευασμένο από 

εσάς σε περιορισμένη ποσότητα και 

διαυκρινίζεται ότι σχεδιάστικε από εμένα 

Leticia Delgado (La Crochetería) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

συγχαρητήρια !!! 
Ελπίζω να σας άρεσε η δημιουργία της Πίτσης. 

ξ 
Με την συνεργασία της  

μεταφρασμένο από  @np_handmade_bags 

https://www.instagram.com/np_handmade_bags/?hl=es

