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แบบ
ที่

วัสดุที่ต้องเตรียม
1.	เชือกโคซีสีฟ้า	200	กรัม	
	 และสีแดง	100	กรัม
2.	เข็มโครเชต์	เบอร์	5/0	
3.	ตัวล็อกฝากระเป๋าสีเงิน
4.	สายกระเป๋า
5.	ผ้าซับใน
6.	เข็มกับด้าย

1
วิธีถัก ใช้เชือก 1 เส้น

ชิ้นหน้าและชิ้นหลัง (ถัก 1 ชิ้น)
ขึ้นต้น ซ23
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม, คธ บน 22 หลัก 
  ถัดไป พลิกกลับ
แถวที่ 2 ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม, คธ บนหลักถัดไป,  
  (ซ1 ข้าม 1 หลัก คธ บนหลักถัดไป) ถักซ�้าใน (...) อีก  
  8 ครัง้, ซ1 ข้าม 1 หลกั คธ บน 2 หลกัสดุท้าย พลกิกลบั
แถวที่ 3 ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม, คธ บนหลักถัดไป,  
  คธ คร่อมหลักโซ่แถวที่ 2 ลงบนหลัก คธ ของแถว 
  ที่ 1, (ซ1 ข้าม 1 หลัก คธ คร่อมหลักโซ่แถวที่ 2  
  ถัดไป ลงบนหลัก คธ ของแถวที่ 1 ถัดไป) ถักซ�้าใน  
  (...) อีก 8 ครั้ง, คธ บน 2 หลักสุดท้าย พลิกกลับ
แถวที่ 4 ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม, คธ บนหลักถัดไป,  
  (ซ1 ข้าม 1 หลัก คธ บนหลักถัดไป) ถักซ�้าใน (...) อีก  
  8 ครัง้, ซ1 ข้าม 1 หลกั คธ บน 2 หลกัสดุท้าย พลกิกลบั
แถวที ่5-73 ถักตามผังลาย

ชิ้นขางกระเปา (สีแดง ถัก 2 ชิ้น)

 ซ20

1
2

¢¹Ò´ÊÓàÃç¨

19 ซม.

19 ซม.4 ซม.
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ชิ้นหนา-หลัง (สีฟา ถัก 1 ชิ้น)

ถัก คธ รอบชิ้นงาน
ดวยเชือกสีแดง

แถวที่ 9-72 ถักเหมือนแถวที่ 3-6 สลับกันไป

 ซ23

1
2

3

4

5

6

7

8

9

57

58

60

62

64

66

68

70

72

แถวที่ 1-50  ใชเชือกสีฟา
แถวที่ 51-73 ใชเชือกสีแดง

ชิ้นขางกระเปา (สีแดง ถัก 2 ชิ้น)

 ซ20

1
2

¢¹Ò´ÊÓàÃç¨

19 ซม.

19 ซม.4 ซม.

ผังลายชิ้นหน้า-หลัง (สีฟ้า ถัก 1 ชิ้น)

ผังลายชิ้นข้างกระเป๋า (สีแดง ถัก 2 ชิ้น)

ชิ้นข้างกระเป๋า 
(สีแดง ถัก 2 ชิ้น)
ขึ้นต้น ซ20
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลกัแรก คธ  
  บนหลกัเดมิ, คธ บน  
  18 หลักถัดไป, คธ  
  3 ครัง้บนหลกัสดุท้าย  
  วกกลบั คธ บน 19 หลกั 
  ถัดไป พลิกกลับ
แถวที่ 2 ซ1 เป็นหลกัแรก คธ  
  บนหลกัเดมิ, คธ บน  
  18 หลักถัดไป, คธ  
  2 ครั้งบน 3 หลัก 
  ถัดไป, คธ บน 19  
  หลักถัดไป ตัดเชือก
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ลห ชิ้นขางติดกับตัวกระเปาทั้งสองดาน

ตัวกระเปา

2. »ÃÐ¡ÍºªÔé¹¢ŒÒ§¡ÃÐà»‰Ò

ตำแหนงติด
ตัวล็อกฝากระเปา

3. µÔ´½Ò¡ÃÐà»‰Ò

1. µÑÇ¡ÃÐà»‰ÒªÔé¹Ë¹ŒÒ-ËÅÑ§

ถัก คธ รอบชิ้นงาน

ถักชิิ้นหนา-หลัง1

พับทบ2

ÇÔ¸Õ»ÃÐ¡Íº

สอยซับใน
ติดปากกระเปา

เย็บซับใน

ดานผิด

ดานถูก

4. µÑ´¼ŒÒ«Ñºã¹¢¹Ò´à·‹ÒµÑÇ¡ÃÐà»‰Ò

1

2

สายกระเปา

เย็บสายกระเปาติดดานขางตัวกระเปา

5. ÊÒÂ¡ÃÐà»‰Ò

2
ถัก คธ 4 ครั้งในหวง1

วิธีประกอบ
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แบบ
ที่

วัสดุที่ต้องเตรียม
1.	เชือกโคซีสีม่วง	500	กรัม	
2.	เข็มโครเชต์	เบอร์	5/0
3.	ผ้าซับใน
4.	ซิป
5.	สายกระเป๋าสีทอง
6.	เข็มกับด้าย

2
วิธีถัก ใช้เชือก 1 เส้น

ตัวกระเป๋า
ขึ้นต้น ซ26
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม คธ บน 24 หลักถัดไป, คธ  
  3 ครั้งบนหลักสุดท้าย วกกลับ คธ บน 24 หลักถัดไป คธ 2 ครั้ง 
  บนหลักสุดท้าย ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2-3 ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม, คธ บนทุกหลักตลอดแถว ลห  
  กับหลักแรก
แถวที่ 4 ซ2 เป็นหลกัแรก 1/2 พ1ค บนทุกหลกัตลอดแถว ลห กับหลกัแรก
แถวที่ 5 ซ2 เป็นหลกัแรก (1/2 พ1ค กลางหลกัทางด้านหน้าบนหลกัถัดไป,  
  1/2 พ1ค ริว้หลกับนหลกัถดัไป) ถกัซ�า้ใน (...) ตลอดแถว ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 6 ถักเหมือนแถวที่ 4
แถวที่ 7 ซ2 เป็นหลกัแรก (1/2 พ1ค กลางหลกัทางด้านหน้า บนหลกั 1/2  
  พ1ค ในแถวที่ 5, 1/2 พ1ค ริ้วหลักบนหลักถัดไป) ถักซ�้าใน (...)  
  ตลอดแถว ลห กับหลักแรก
แถวที่ 8-13 ถักเหมือนแถวที่ 6 และ 7 สลับกันไป
แถวที ่14-15 ซ2 เป็นหลกัแรก 1/2 พ1ค บนทกุหลกัตลอดแถว ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 16 ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม คธ บนทุกหลักตลอดแถว ลห  
  กับหลักแรก ตัดเชือก

ซ26

ตัวกระเปา

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

= 1/2 พ1ค กลางหลักทางดานหนา = 1/2 พ1ค ริ้วหลัก

¢¹Ò´ÊÓàÃç¨

13 ซม.

20 ซม.
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ซ2
6

ตัว
กร

ะเ
ปา

12345678910111213141516

= 
1/2

 พ
1ค

 ก
ลา

งห
ลัก

ทา
งด

าน
หน

า
= 

1/2
 พ

1ค
 ร

ิ้วห
ลัก

¢¹
Ò´

ÊÓ
àÃ
ç¨

13
 ซ

ม.

20
 ซ

ม.

ผังลายตัวกระเป๋า
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1. «Ñºã¹¡ÃÐà»‰Ò

2. »ÃÐ¡Íº«Ñºã¹¡ÑºµÑÇ¡ÃÐà»‰Ò 3. ÊÒÂ¡ÃÐà»‰Ò

พับทบ2

ÇÔ¸Õ»ÃÐ¡Íº

ตัดผาซับในเทาตัวกระเปาแลวพับทบ1

ดานถูก

ดานผิด

เย็บทั้งสองขาง2

ดานผิด

สอยซิปติดดานบน3

สอยซับในติดปากกระเปา

ตัวกระเปาดานถูก

สวมซับในเขาในตัวกระเปา1

2

คลองหวงติดกับ

ตัวกระเปาดานขาง

สายกระเปา

วิธีประกอบ
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แบบ
ที3่

วัสดุที่ต้องเตรียม
1.	เชือกโคซีสีม่วง	400	กรัม	
	 และสีครีม	200	กรัม
2.	ด้ายถักซัมเมอร์สีม่วงอ่อนเล็กน้อย
3.	เข็มโครเชต์	เบอร์	5/0	และเบอร์	3
4.	ผ้าซับใน
5.	กระดุมแม่เหล็ก	2	คู่
6.	สายกระเป๋าสีทอง
7.	เข็มกับด้าย

วิธีถัก ใช้เชือก 1 เส้น ชิ้นหน้า-ชิ้นหลัง (ถัก 2 ชิ้น)
ขึ้นต้น ซ6 ลห เป็นห่วงวงกลม
แถวที่ 1 ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค 9 ครั้งในห่วงวงกลม  
  พลิกกลับ
แถวที่ 2 ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค บนหลักเดิม, พ1ค  
  2 ครั้งบน 9 หลักถัดไป พลิกกลับ
แถวที่ 3 ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค บนหลักถัดไป, (ซ1 1/2  
  พ1ค 2 ครั้งบนหลักถัดไป รวบห่วงพร้อมกัน)  
  ถักซ�้าใน (...) ตลอดแถว จบด้วย ซ1 พ1ค  
  บน 2 หลักสุดท้าย พลิกกลับ
แถวที่ 4 ซ3 เป็นหลักแรก พ1ค บนหลักถัดไป (ซ1 1/2  
  พ1ค 2 ครัง้ในช่อง ซ1 ถดัไป รวบห่วงพร้อมกัน)  
  ถักซ�้าใน (...) ตลอดแถว จบด้วย ซ1 พ1ค บน  
  2 หลักสุดท้าย พลิกกลับ
แถวที่ 5-10 ถักตามผังลาย

1. ตัดผาซับในขนาดเทาตัวกระเปา

3. สายกระเปา

ÇÔ¸Õ»ÃÐ¡Íº

ดานผิด

ดานถูก
สอยซับในติดดานในตัวกระเปา

ถัก คธ 15 ครั้ง

ในหวงหูกระเปา

สายกระเปา

เย็บซับใน1

2

2. ติดกระดุมแมเหล็ก

กระดุมแมเหล็ก

ชิ้นติดกระดุมแมเหล็ก

เย็บติดกับกระเปาดานหนา-หลัง เย็บติดกับดานขางกระเปาทั้งสองดาน

วิธีใช
แบบที่ 1 ขนาดสำเร็จวิธีใช

แบบที่ 2

16 ซม.

24 ซม.เย็บติดขางกระเปา

ทั้งสองดาน
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ขอบกระเปา
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ผังลายตัวกระเป๋า
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ขอบกระเปา

แถวที่ 1-3, 6, 9-10    ใชเชือกสีมวง

แถวที่ 4-5, 7-8        ใชเชือกสีครีม

1

2

1

2345678910

3

4

5

6

ซ6

= 1/2 พ1ค รวบหวงพรอมกัน

= คธ ริ้วหลัก

= จุดตอไหม

= จุดตัดไหม

ตัวกระเปา

วิธีถักตัวกระเปา 2 ชิ้นติดกัน

ตัวกระเปาชิ้นที่ 1

ถักเชื่อมติดกันดวยหลัก ลห ซ1

(ใชเชือกสีมวง)

ตัวกระเปาชิ้นที่ 2

ชิ้นติดกระดุมแมเหล็ก

ซ 5

1
2

3

ขอบกระเปา

แถวที่ 1-3, 6, 9-10    ใชเชือกสีมวง

แถวที่ 4-5, 7-8        ใชเชือกสีครีม

1

2

1

2345678910

3

4

5

6

ซ6

= 1/2 พ1ค รวบหวงพรอมกัน

= คธ ริ้วหลัก

= จุดตอไหม

= จุดตัดไหม

ตัวกระเปา

วิธีถักตัวกระเปา 2 ชิ้นติดกัน

ตัวกระเปาชิ้นที่ 1

ถักเชื่อมติดกันดวยหลัก ลห ซ1

(ใชเชือกสีมวง)

ตัวกระเปาชิ้นที่ 2

ชิ้นติดกระดุมแมเหล็ก

ซ 5

1
2

3

ชิ้นติดกระดุมแม่เหล็ก

วิธีถักตัวกระเป๋า 2 ชิ้นติดกัน

ขอบปากกระเป๋า
ขึ้นต้น ต่อไหมติดกับกระเป๋าที่ถักเชื่อมกันแล้ว
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม, คธ บนทุกหลัก 
  รอบตัวกระเป๋า ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2-5 ซ1 เป็นหลักแรก คธ ริ้วหลักบนหลักเดิม, คธ  
  ริ้วหลักบนทุกหลักตลอดแถว ลห กับหลักแรก
แถวที่ 6 ถักเหมือนแถวที่ 5 ตัดเชือก

ชิ้นติดกระดุมแม่เหล็ก 
(ใช้ด้ายถักซัมเมอร์ 3 เส้นควบ เข็มเบอร์ 3 ถัก 4 ชิ้น) 

ขึ้นต้น ซ5 ลห เป็นห่วงวงกลม
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลักแรก คธ 7 ครั้งในห่วงวงกลม ลห กับ 
  หลักแรก
แถวที่ 2 ซ1 เป็นหลักแรก คธ 2 ครั้งบนทุกหลักตลอดแถว  
  ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3 ซ1 เป็นหลักแรก คธ 2 ครั้งบนหลักเดิม, (คธ บน 
  หลักถัดไป, คธ 2 ครั้งบนหลักถัดไป) ถักซ�้าใน (...)  
  ตลอดแถว ลห กับหลักแรก ตัดด้าย
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1. ตัดผาซับในขนาดเทาตัวกระเปา

3. สายกระเปา
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ดานผิด

ดานถูก
สอยซับในติดดานในตัวกระเปา

ถัก คธ 15 ครั้ง

ในหวงหูกระเปา

สายกระเปา

เย็บซับใน1

2

2. ติดกระดุมแมเหล็ก

กระดุมแมเหล็ก

ชิ้นติดกระดุมแมเหล็ก

เย็บติดกับกระเปาดานหนา-หลัง เย็บติดกับดานขางกระเปาทั้งสองดาน

วิธีใช
แบบที่ 1 ขนาดสำเร็จวิธีใช

แบบที่ 2

16 ซม.

24 ซม.เย็บติดขางกระเปา

ทั้งสองดาน

วิธีประกอบ
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แบบ
ที4่

วัสดุที่ต้องเตรียม
1.	เชือกโคซีสีน�้าตาล	500	กรัม	
2.	ด้ายถักซัมเมอร์สีน�้าตาลเล็กน้อย
3.	เข็มโครเชต์	เบอร์	5/0	และเบอร์	3
4.	ผ้าซับใน
5.	กระดุมแม่เหล็ก	1	คู่
6.	เข็มกับด้าย

วิธีถัก ใช้เชือก 1 เส้น

ตัวประเป๋า (ถัก 1 ชิ้น)
ขึ้นต้น ซ26
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลักแรก คธ บนหลักเดิม, คธ บน 25 หลัก 
  ถัดไป วกกลบั คธ 3 ครัง้บนหลกัเดิม, คธ บน 25 หลกั 
  ถัดไป, คธ 2 ครั้งบนหลักเดิม
แถวที่ 2 คธ บนทุกหลักตลอดแถว
แถวที่ 3-17 ถักตามผังลาย ตัดเชือก

ชิ้นปิดปากกระเป๋า (ถัก 1 ชิ้น)
ขึ้นต้น ซ4 ลห เป็นห่วงวงกลม
แถวที่ 1 ซ2 เป็นหลักแรก 1/2 พ1ค 8 ครั้งในห่วงวงกลม ลห  
  กับหลักแรก
แถวที่ 2 ซ2 เป็นหลักแรก 1/2 พ1ค กลางหลักทางด้านหน้า 
  บนหลกัแรกของแถวท่ี 1 (1/2 พ1ค บนหลกัถดัไป 1/2  
  พ1ค กลางหลกัทางด้านหน้าบนหลกัเดมิ) ถกัซ�า้ใน (...)  
  ตลอดแถว ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3-10 ถักเพิ่มหลักตามผังลาย
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2. ติดกระดุมแมเหล็ก

กระดุมแมเหล็ก

ชิ้นติดกระดุมแมเหล็ก

ติดกระดุมแมเหล็กสำหรับปด-เปดกระเปา

ชิ้นปดปากกระเปา

ตัวกระเปาดานหนา

1. ประกอบตัวกระเปากับฝากระเปา

ตัวกระเปา

เย็บติดกับตัวกระเปาดานหลัง

ชิ้นปดปากกระเปา

ตัวกระเปาดานหนา

ชิ้นปดปากกระเปา

3. ตัดผาซับในขนาดเทาตัวกระเปา
ดานถูก

เย็บซับใน

ดานผิด

สอยซับในติดกับปากกระเปาดานใน

1

2

ขนาดสำเร็จ

17 ซม.

25 ซม.
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ตัวกระเปา

ซ26

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

แถวที่ 11-17 ถักเหมือนแถวที่ 10

= 1/2 พ1ค 2 ครั้งบนหลักเดียวกัน

= 1/2 พ1ค บน 2 หลัก รวบหวงพรอมกัน

= คธ หรือ ควักธรรมดา

= 1/2 พ1ค 

= จุดตัดไหม

ตัวกระเปา

ซ26

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

แถวที่ 11-17 ถักเหมือนแถวที่ 10

= 1/2 พ1ค 2 ครั้งบนหลักเดียวกัน

= 1/2 พ1ค บน 2 หลัก รวบหวงพรอมกัน

= คธ หรือ ควักธรรมดา

= 1/2 พ1ค 

= จุดตัดไหม

ผังลายตัวกระเป๋า

ผังลายชิ้นปิดปากกระเป๋า
ผังลายชิ้นติดกระดุมแม่เหล็กชิ้นติดกระดุมแมเหล็ก

ชิ้นปดปากกระเปา

ซ 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ซ 4

1
2

= 1/2 พ1ค บนหลักถัดไป, 
   1/2 พ1ค กลางหลักทางดานหนาบนหลักเดิม

= คธ หรือ ควักธรรมดา = 1/2 พ1ค 

ขนาดสำเร็จ

17 ซม.

25 ซม.

ชิ้นติดกระดุมแม่เหล็ก (ด้ายถักซัมเมอร์ 
3 เส้นควบ ถัก 2 ชิ้น เข็มเบอร์ 5/0)
ขึ้นต้น ซ4 ลห เป็นห่วงวงกลม
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลักแรก คธ 8 ครั้งในห่วง 
  วงกลม ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2 ซ1 เป็นหลักแรก คธ 2 ครั้งบน 
  หลักเดิม, คธ 2 ครั้งบนทุกหลัก 
  ตลอดแถว ลห กบัหลกัแรก ตดัเชอืก

ชิ้นติดกระดุมแมเหล็ก

ชิ้นปดปากกระเปา

ซ 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ซ 4

1
2

= 1/2 พ1ค บนหลักถัดไป, 
   1/2 พ1ค กลางหลักทางดานหนาบนหลักเดิม

= คธ หรือ ควักธรรมดา = 1/2 พ1ค 

ขนาดสำเร็จ

17 ซม.

25 ซม.

58



ÇÔ¸Õ»ÃÐ¡Íº

2. ติดกระดุมแมเหล็ก

กระดุมแมเหล็ก

ชิ้นติดกระดุมแมเหล็ก

ติดกระดุมแมเหล็กสำหรับปด-เปดกระเปา

ชิ้นปดปากกระเปา

ตัวกระเปาดานหนา

1. ประกอบตัวกระเปากับฝากระเปา

ตัวกระเปา

เย็บติดกับตัวกระเปาดานหลัง

ชิ้นปดปากกระเปา

ตัวกระเปาดานหนา

ชิ้นปดปากกระเปา

3. ตัดผาซับในขนาดเทาตัวกระเปา
ดานถูก

เย็บซับใน

ดานผิด

สอยซับในติดกับปากกระเปาดานใน

1

2

ขนาดสำเร็จ

17 ซม.

25 ซม.

วิธีประกอบ
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