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Οδηγία
Right side

Συντομογραφία Επεξήγηση
Καλή πλευρά του πλεκτού
rs

Wrong side

ws

Ανάποδη πλευρά του πλεκτού

Cast on

co

Ρίξιμο πόντων

Purl

p

Ανάποδη πλέξη

Knit

k

Καλή πλέξη

Stockinette stitch

st st

Ή αλλιώς ζέρσεϊ, είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος πλεξίματος.
Πλέκουμε μια σειρά καλή, μία ανάποδή εναλλάξ

Slip slip knit

ssk

Παίρνουμε δύο πόντους (τον καθένα ξεχωριστά) από την αριστερή
βελόνα στην δεξιά χωρίς να τους πλέξουμε και στην συνέχεια τους
πλέκουμε μαζί

Slip, slip, purl

ssp

Παίρνουμε 2 πόντους στην δεξιά βελόνα όπως θα τους παίρναμε αν
πλέκαμε με ανάποδη, περνάμε την αριστερή βελόνα μέσα και
μπροστά από τους δύο πόντους και τους πλέκουμε μαζί με ανάποδη

Purl 2 Together

p2tog

Πλέκουμε δύο πόντους μαζί με ανάποδη πλέξη . Το ίδιο ισχύει όταν
βλέπουμε και το p3tog, αλλά πλέκουμε τρεις πόντους μαζί

Knit 2 Together

k2tog

Πλέκουμε 2 πόντους μαζί με καλή

Make one

m1

Στην καλή πλευρά του πλεκτού, τοποθετήστε την αριστερή βελόνα
στο νήμα που υπάρχει μεταξύ των δύο πόντων, με φορά από πίσω
προς τα εμπρός και στην συνέχεια το πλέκουμε με καλή πλέξη από
τον πίσω ποδαράκι

Make One Purl

m1p

Είναι το ίδιο με το m1 αλλά σε αυτή τη περίπτωση πλέκουμε τον
πόντο με ανάποδη

Yarn over

yo

Στην καλή πλέξη, τοποθετούμε το νήμα μπροστά από την δεξιά
βελόνα (σαν να θέλουμε να κάνουμε ανάποδη πλέξη) και
συνεχίζουμε το πλέξιμο. Έτσι δημιουργούμε έναν επιπλέον πόντο

Place Marker

pm

Τοποθετούμε ένα δείκτη (μαρκάρουμε)

Knit front back

kfb

Πλέκουμε με καλή τον πόντο και χωρίς να τον αφαιρέσουμε από
την αριστερή βελόνα τον πλέκουμε και από το πίσω ποδαράκι.
Έχουμε 1 αύξηση

Bind off

bo

Κλείσιμο πλεκτού

Main color

mc

Αφορά στο χρώμα του νήματος που χρησιμοποιούμε ως βάση,
δηλαδή το βασικό χρώμα του πλεκτού

Cable (νούμερα)
Front

c4f

Περνάμε 2 πόντους σε βοηθητική βελόνα, τους τοποθετούμε
μπροστά από το πλεκτό, πλέκουμε τους 2 επόμενους, πλέκουμε τους
πόντους της βοηθητικής

Cable (νούμερο)
Back

c4b

Περνάμε 2 πόντους σε βοηθητική βελόνα, τους τοποθετούμε πίσω
από το πλεκτό, πλέκουμε τους 2 επόμενους, πλέκουμε τους πόντους
της βοηθητικής

Cable 3 back

c3b

Περνάμε 1 πόντο σε βοηθητική βελόνα, τον κρατάμε πίσω από το
πλεκτό, πλέκουμε 2 με καλή, πλέκουμε με καλή τον πόντο της
βοηθητικής

Cable 3 front

c3f

Περνάμε 2 πόντους σε βοηθητική βελόνα, τους κρατάμε μπροστά
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από το πλεκτό, πλέκουμε 1 με καλή, πλέκουμε τους πόντους της
βοηθητικής με καλή
psso

Παίρνουμε με ανάποδη έναν άπλεκτο πόντο, πλέκουμε τον επόμενο,
περνάμε τον άπλεκτο πόντο πάνω από τον πλεγμένο αφαιρώντας τον
παράλληλα από την δεξιά βελόνα. Έχουμε 1 μείωση

slip-p2tog-pass
slipped st over

sp2p

Παίρνουμε 1 άπλεκτο όπως θα τον παίρναμε αν πλέκαμε με καλή,
πλέκουμε τους 2 επόμενους πόντους μαζί με ανάποδη (1η μείωση),
περνάμε τον άπλεκτο πόντο της δεξιάς βελόνας πάνω από τους δύο
πόντους που πλέξαμε μαζί και τον αφαιρούμε από την βελόνα (2η
μείωση). Έχουμε 2 μειώσεις

Knit through the
back loop

k tbl

Πλέκουμε τον πόντο από το πίσω ποδαράκι του. Υπάρχει
αντίστοιχα και το p tbl όταν πλέκουμε με ανάποδη

Rounds

rnds ή rnd

Αναφέρεται στην κυκλική πλέξη όπου αντί για σειρές έχουμε
γύρους

Begin/beginning

beg

Αρχή

Continue

con

Συνέχεια / Συνεχίζουμε

Decrease

dec

Μείωση πόντων

Double pointed
needle

dpn

Καλτσοβελόνες

Knitwise

kwise

Συνοδεύεται συνήθως από το slip και αναφέρεται στον τρόπο που
θα μεταφέρουμε τον επόμενο πόντο στην δεξιά βελόνα μας. Τον
μεταφέρουμε όπως θα τον παίρναμε αν πλέκαμε με καλή

Purlwise

pwise

Αντίστοιχα με το προηγούμενο, μεταφέρουμε τον πόντο μας στην
δεξιά βελόνα σα να θέλαμε να πλέξουμε με ανάποδη (όταν
συνοδεύεται από το slip)

Increase

inc

Αύξηση πόντων

Remain

rem

Υπόλοιπο ή Υπόλοιπους πόντους

Repeat

rep

Επανάληψη

skp

Παίρνουμε 1 άπλεκτο στην δεξιά βελόνα σαν να θέλαμε να τον
πλέξουμε με καλή, πλέκουμε έναν πόντο με καλή, περνάμε τον
άπλεκτο πόντο πάνω από τον πλεγμένο και τον αφαιρούμε από την
βελόνα. Έχουμε 1 μείωση

sl ή sl st

Παίρνουμε έναν άπλεκτο στην δεξιά βελόνα μας. Μπορούμε να το
δούμε και ως sl1k που σημαίνει ότι θα πάρουμε τον πόντο μας με
την ίδια φορά που θα τον πλέκαμε με καλή. Επίσης το βλέπουμε και
ως sl1p όταν θα πρέπει να πάρουμε τον πόντο σαν να θέλαμε να τον
πλέξουμε με ανάποδη

Pass slip stitch
over

Slip, knit, pass
stitch over

Slip ή Slip stitch

With yarn in back wyib ή wyb
With yarn in front wyif ή wyf

Το νήμα να είναι πίσω από την δεξιά βελόνα
Το νήμα να είναι μπροστά από την δεξιά βελόνα

Twist 3 Back

t3b

Τοποθετούμε τον επόμενο πόντο σε βοηθητική βελόνα και τον
κρατάμε πίσω από πλεκτό, πλέκουμε 2 με καλή, πλέκουμε τον πόντο
της βοηθητικής με ανάποδη

Twist 3 Front

t3f

Τοποθετούμε 2 πόντους σε βοηθητική βελόνα και τους κρατάμε
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μπροστά από πλεκτό, πλέκουμε 1 με ανάποδη, πλέκουμε τους 2
πόντους την βοηθητικής με καλή
Twist 2 front

t2f

Περνάμε 1 πόντο σε βοηθητική βελόνα και τον φέρνουμε μπροστά
από το πλεκτό, πλέκουμε 1 με ανάποδη, πλέκουμε με καλή τον
πόντο της βοηθητικής

Twist 2 back

t2b

Περνάμε 1 πόντο σε βοηθητική βελόνα και τον πάμε πίσω από το
πλεκτό, πλέκουμε με καλή τον επόμενο πόντο, πλέκουμε με
ανάποδη τον πόντο της βοηθητικής

Twist 4 back

t4b

Περνάμε 2 πόντους σε βοηθητική βελόνα, τους κρατάμε πίσω από
το πλεκτό, πλέκουμε 2 με καλή, πλέκουμε με ανάποδη τους πόντους
της βοηθητικής

Twist 4 front

t4f

Περνάμε 2 πόντους σε βοηθητική βελόνα, τους κρατάμε μπροστά
από το πλεκτό, πλέκουμε 2 με ανάποδη, πλέκουμε με καλή τους
πόντους της βοηθητικής

t4bp

Περνάμε 2 πόντους σε βοηθητική βελόνα, τους κρατάμε πίσω από
το πλεκτό, πλέκουμε 2 πόντους με καλή, πλέκουμε τους πόντους της
βοηθητικής 1 πόντο με ανάποδη και 1 με καλή

Twist 4 back purl

Twist 4 front purl t4fp

Περνάμε 2 πόντους σε βοηθητική βελόνα, τους κρατάμε μπροστά
από το πλεκτό, πλέκουμε 1 με καλή, 1 με ανάποδη, πλέκουμε τους
πόντους της βοηθητικής με καλή

Slip 2 Knit Pass

Παίρνουμε 2 άπλεκτους πόντους όπως θα τους παίρναμε αν τους
πλέκαμε μαζί (k2tog), πλέκουμε 1 με καλή, περνάμε τους 2
άπλεκτους πάνω από τον πλεγμένο και τους αφαιρούμε από την
βελόνα

S2kp
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