ΠΑΤΡΟΝ ΓΙΑ ΧΤΑΠΟΔΑΚΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.Χρησιμοποιούμε μόνο 100% βαμβακερό νήμα (όχι κόκκινου χρώματος) και βελονάκι 1,75 έως 2,5 . <χρησιμοποιούμε πάντα
βελονάκι μικρότερο από αυτό που προτείνει η ετικέτα του νήματος έτσι θα έχουμε σωστή σφιχτή πλέξη>
2.Το σώμα πρέπει να έχει 5 έως 8 εκ μήκος και διάμετρο τουλάχιστον 3,5 εκ.
3.Τα πλοκάμια αυστηρά έως 22εκ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΕΝΤΩΜΕΝΑ <καθώς πλέκετε ένα ένα πλοκάμι τεντώστε το με όλη σας την
δύναμη και μετρήστε το πριν προχωρήσετε στο επόμενο>
4.Το υλικό γέμισης να είναι υποαλλεργικό και να μπορεί να πλυθεί στους 60 βαθμούς<για παράδειγμα πολυεστερικό γέμισμα
για λούτρινα ή μαξιλάρια βρεφικά ΠΟΤΕ κομμάτια υφάσματος ή νήματος>
5.Η πλέξη πρέπει να είναι πολύ σφιχτή ώστε να μην μένουν τρυπούλες και να φαίνεται η γέμιση.ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
6.Όταν γεμίζουμε το χταποδάκι πρέπει να φτάνουμε στο σημείο που πραγματικά να μην χωράει άλλο.Το αποτέλεσμα πρέπει
να είναι ένα χταποδάκι με στητό σώμα , σχετικά σκληρό όταν το πατάμε με το δάχτυλό μας, αυτό πρέπει να γίνεται για να
διατηρεί το σχήμα του μετά από τις πλύσεις.
ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι σειρές πλέκονται σε κύκλο και καλό είναι να μαρκάρουμε τον τελευταίο πόντο κάθε φορά
ΓΥΡΟΣ 1 Μαγικό δαχτυλίδι 6 άριχτα μέσα στον κύκλο <6>
ΓΥΡΟΣ 2 Σε κάθε θηλιά 2 άριχτα <12>
ΓΥΡΟΣ 3 “1 άριχτο στην πρώτη θηλιά, 2 στην επόμενη” επαναλαμβάνουμε 6 φορές<18>
ΓΥΡΟΣ 4 “1 άριχτο στην πρώτη θηλιά, 1 άριχτο στην επόμενη, 2 άριχτα στην επόμενη”
επαναλαμβάνουμε 6 φορές<24>
ΓΥΡΟΣ 5 “1 άριχτο στην πρώτη θηλιά, 1 άριχτο στις 2 επόμενες, 2 άριχτα στην επόμενη”
επαναλαμβάνουμε 6 φορές <30>
ΓΥΡΟΣ 6 “1 άριχτο στην πρώτη θηλιά, 1 άριχτο στις επόμενες 3 θηλιές, 2 άριχτα στην επόμενη”
επαναλαμβάνουμε 6 φορές<36>
ΓΥΡΟΣ 7 “1 άριχτο στην πρώτη θηλιά, 1 άριχτο στις επόμενες 4 θηλιές, 2 άριχτα στην επόμενη”
επαναλαμβάνουμε 6 φορές <42>
ΓΥΡΟΣ 8- 16 1 άριχτο σε κάθε θηλια <42>
ΓΥΡΟΣ 17 “από 1 άριχτο στις επόμενες 5 θηλιές, 2 άριχτα με κοινή κορυφή” επαναλαμβάνουμε 6 φορές <36>
ΓΥΡΟΣ 18-19 “από 1 άριχτο σε όλες τις θηλιές” <36>
ΓΥΡΟΣ 20 “από 1 άριχτο στις επόμενες 4 θηλιές , 2 άριχτα με κοινή κορυφή” επαναλαμβάνουμε 6 φορές <30>
σε αυτό το σημείο μπορούμε σιγά σιγά να γεμίζουμε το χταπόδι
ΓΥΡΟΣ 21-22 “από 1 άριχτο σε όλες τις θηλιές” <30>
ΓΥΡΟΣ 23 “από 1 άριχτο στις επόμενες 3 θηλιές , 2 άριχτα με κοινή κορυφή” επαναλαμβάνουμε 6 φορές <24>
ΓΥΡΟΣ 24-25 ¨από 1 άριχτο σε όλες τις θηλιές” <24>
ΓΥΡΟΣ 26 “1 άριχτο στις επόμενες 2 θηλιές , 2 άριχτα με κοινή κορυφή “ επαναλαμβάνουμε 6 φορες <18>
ΓΥΡΟΣ 27 “από 1 άριχτο στις επόμενες 7 θηλιές, 2 άριχτα με κοινή κορυφή “ επαναλαμβάνουμε 2 φορές <16>
ΓΥΡΟΣ 28 “από 1 άριχτο σε όλες τις θηλιές” <16>
Τελειώνουμε το γέμισμα <θυμηθείτε πρέπει να είναι αρκετά γεμάτο ώστε να έχει σκληρό σχετικά σώμα και το γέμισμα να μην
φαίνεται ανάμεσα από τους πόντους!
ΓΥΡΟΣ 29 ΠΛΟΚΑΜΙΑ “1 άριχτο στην επόμενη θηλιά, πλέκουμε αλυσίδες όσες χρειάζονται για
να έχει μήκος έως 22 εκ τεντωμένο, κάνουμε σε κάθε θηλιά της αλυσίδας από 2 άριχτα, 1
άριχτο στην επόμενη θηλιά <στο σώμα του χταποδιού> επαναλαμβάνουμε 7 φορές για να
έχουμε 8 πλοκάμια, τελειώνουμε με βουβό και στερεώνουμε το νήμα.

ΠΑΤΡΟΝ ΓΙΑ ΧΤΑΠΟΔΑΚΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΑΤΟΣ
ΓΥΡΟΣ 1 Κάνουμε μαγικό δαχτυλίδι με 5 άριχτα μέσα στον κύκλο
ΓΥΡΟΣ 2 Κάνουμε 2 άριχτα σε κάθε θηλιά <10>
ΓΥΡΟΣ 3 “1 άριχτο στην πρώτη θηλιά, 2 στην επόμενη” επαναλαμβάνουμε <15>
Κόβουμε το νήμα και ράβουμε τον πάτο στο κάτω μέρος του σώματος πολύ σφιχτά .
ΜΑΤΑΚΙΑ
Μπορούμε να κεντήσουμε τα μάτια και το στόμα αρκεί η κάθε βελονιά μας να έχει αυστηρά το μήκος ενός πόντου
ή εναλλακτικά
Κάνουμε μαγικό κύκλο με 6 άριχτα στον επόμενο γύρο από 2 άριχτα σε κάθε θηλιά, ράβουμε πολύ σφιχτά στο σώμα του
χταποδιού.
ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΕΝΤΑΜΕ Ή ΝΑ ΡΑΒΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΕΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΜΗΝ ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΟ ΝΗΜΑ ΜΑΣ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΜΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ!
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ
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