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د هوپو تعليمي کيسې

د ګوتې عسکرووژل جوړول – نانځکی جوړې کړو

سړی او ګيدړ
 ۱ګام:
 .۱تنه له خپلې ګوتی راتاوه کړئ ،چې ګوته مو وپوښوي.
 .۲بيرته /خالصه څنډه يې وګنډئ.
 ۲ګام:
 .۱سينه د تنی پر مرکز (د درزونو مقابل لوری) سره برابره کړئ او
څنډی يې وګنډئ.
 ۱ګام
 ۳ګام:
 .۱د ډډی ټوټی راواخلئ او برابری يې کړئ.
 .۲الندې لکئ ورکړئ.
 .۳د شا پرانيستو څنډو پر امتداد له پاس شاتنيو پښو څخه لکئ
الندې پورې يې وګنډئ ،لکئ ورونښلوئ (د  ۳ګام عکس x
نښه وګورئ).
 .۴څړۍ /کوڅئ د لکئ څوکی پورې وګنډئ (يو هر طرف ته).
 ۴ګام:
 .۱تنه د ډډی ټوټو تر منځ کيږدئ.
 .۲پاسنئ څنډو پر امتداد يې وګنډئ (د  ۴ګام عکس x
نښه وګورئ).
 .۳پښې له تنی سره وګنډئ.

 ۳ګام
 ۲ګام

 ۵ګام:
 .۱وربوز مخ پورې وګنډئ.
 .۲د سر مخه او شا ټوټی سره برابرې کړئ.
 .۳د وربوز پاسني نقطې څخه له يوې لوری بل لوری ته وګنډئ
(د  ۵ګام عکس  xنښه وګورئ).

 ۴ګام

 ۶ګام:
 .۱د سر الندينئ برخه د تنی او ډډو يوځای شوو ټوټو له شاتنئ
څنډی سره وګنډئ.
 ۶ګام
 ۷ګام:
 .۱د سترګو ټوټی او پوزه څليښ کړئ.
 .۲هره سترګه کې ګاټی رسم کړئ او پر څنډو يې کرښه/سرحد راکاږئ.
 .۳پر بريتونو ټکونه ورکړئ (ويې ګنډئ).

 ۵ګام

ښه وخت!
 ۷ګام
سړی او ګيدړ د آدريس شاه ليکنه ،د سالي مالم رسامي ۲۰۰۶ ،کال چاپ حقوق © 2006 ISHK

ګوته – نانځکی مواد او ترتيب /نخچی ټوټی
مواد:
 .۱مالوچو غونډسکه
 .۲لمڅی :تور ،نصواري ،خرمايي او سپين
 .۳مارکری ،ښه ليکونکي :تور او سور
 .۴ګنډلو ستن
 .۵قيچي
 .۶سنجاقونه
 .۷تار

لکئ
نصواري

سر (شا)
نصواري

وربوز
سپين

سر (مخ)
نصواري

تنه
نصواري

سينه
سپين

ډډه –  ۲ټوټی
نصواري

دا ډول يې تاوو کړئ

څړئ /کوڅئ
–  ۲ټوټی
سپين

سترګه –  ۲ټوټی

خرماييوھبری

پوزه
تور

پاملرنه /احتياط :ځان له ټپي کيدو وساتئ! که اړتيا وي د مشرانو څارنه توصيه کيږي .پدې پروژه کې له قيچي سره پرېکول ،د ګنډلو تيرې
ستنی کارول او تيره استنجاقونو کارول شامل دي!

