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ขั้นตอนการประกอบหลังการถักอย่างละเอียด เข้าใจง่าย งานบางชิ้น

ใช้เวลาแค่วันเดียวก็ได้งานถักโครเชต์ที่สวยงาม น่ารัก และที่ส�าคัญ

ใช้งานได้จริงด้วย! 

ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการสร้างสรรค์งานถักโครเชต์
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แบบที่ 1 
Sky blue shawl

(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 25)
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แบบที่ 2 
Brown hat
(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 27)

วันฟ้างาม คำามุงคุณ 7



แบบที่ 3 
Brown bag

(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 31)
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แบบที่ 4 
Two tone bag

(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 36)

วันฟ้างาม คำามุงคุณ 9



แบบที่ 5
Strawberry scarf

(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 40)
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แบบที่ 6 
Shawl with flowers

(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 43)

วันฟ้างาม คำามุงคุณ 11



แบบที่ 7 
Red shawl
(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 45)
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แบบที่ 8 
Brown belt

(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 49)

วันฟ้างาม คำามุงคุณ 13



แบบที่ 9 
Butterfly belt

(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 50)

รวมไอเดียถักโครเชต์14



แบบที่ 10 
Pink belt
(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 52)

วันฟ้างาม คำามุงคุณ 15



แบบที่ 11 
Shoes

(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 54)

รวมไอเดียถักโครเชต์16



แบบที่ 12 
Crochet shorts

(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 56)

แบบที่ 12 
Crochet shorts

วันฟ้างาม คำามุงคุณ 17



แบบที่ 13 
Flower shawl

(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 60)

รวมไอเดียถักโครเชต์18



แบบที่ 14 
Green hat
(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 64)

วันฟ้างาม คำามุงคุณ 19



แบบที่ 15 
Brown hat
(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 67)

รวมไอเดียถักโครเชต์20



แบบที่ 16 
Grape

(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 70)

วันฟ้างาม คำามุงคุณ 21



แบบที่ 17 
Crochet shoes

(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 72)
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แบบที่ 18 
Big Bears
(ดูวิธีถักกับผังลายหน้า 76)

วันฟ้างาม คำามุงคุณ 23



1.	ด้าย	Summer	Venus	

	 เบอร์	16

2.	ไหมพรม	Venus	4	Ply

3.	กรรไกร

4.	เข็มโครเชต์

5.	วัสดุตกแต่งต่างๆ

วัสดุอุปกรณ์

รวมไอเดียถักโครเชต์24



ดอกฟ้า
ขึ้นต้น คล้องไหมพรมเป็นห่วงวงกลม 
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลักแรก  คธ 8 ครั้งในห่วงวงกลม  
 ลห กบัหลกัแรก  
แถวที่ 2 ซ3 เป็นหลักแรก  (ซ2 พ1ค บนหลักถัดไป)  
 ถกัซ�้ำใน (...) ตลอดแถว  ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 3 (ซ3 พ1ค 3 ครั้งในช่อง ซ2 รวบห่วงพร้อมกนั  
 ซ3 คธ บนหลกัถดัไป)  ถกัซ�้ำใน (...) ตลอดแถว

วัสดุอุปกรณ ์
1. ไหมพรม Venus 4 Ply สฟี้ำ
2. เขม็โครเชต์ เบอร์ 1

ขนาดส�าเร็จ

ผังลายดอกฟ้า

1
2

3

ผังลายดอกฟา ผังลายดอกเชื่อม

ผังการตอดอก

63
ซม.

108 «Á.

ขนาดสำเร็จ

1
2
3

1
2

3

ผังลายดอกฟา ผังลายดอกเชื่อม

ผังการตอดอก

63
ซม.

108 «Á.

ขนาดสำเร็จ

1
2
3

แบบที่ 1 

Sky blue shawl

วันฟ้างาม คำามุงคุณ 25



ดอกเชื่อม
ขึ้นต้น คล้องไหมพรมเป็นห่วงวงกลม 
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลกัแรก  คธ 8 ครั้งในห่วงวงกลม  
 ลห กบัหลกัแรก  
แถวที่ 2 ซ3 เป็นหลกัแรก พ1ค บนหลกัเดมิ  (พ1ค 
 2  ครั้งบนหลักถัดไป)  ถักซ�้ำใน  (...) 
 ตลอดแถว ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 3 (ซ10  คธ ตดิกบักลบีดอกฟ้ำตำมต�ำแหน่ง 
 ซ10 คธ บนหลักถัดไป) ถักซ�้ำใน (...) 
 ตลอดแถว ลห กับหลักแรก (ดูผังการ
	 ต่อดอกประกอบ)

1
2

3

ผังลายดอกฟา ผังลายดอกเชื่อม

ผังการตอดอก

63
ซม.

108 «Á.

ขนาดสำเร็จ

1
2
3

1
2

3

ผังลายดอกฟา ผังลายดอกเชื่อม

ผังการตอดอก

63
ซม.

108 «Á.

ขนาดสำเร็จ

1
2
3

ผังลายดอกเชื่อม

ผังการต่อดอก

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงาน
ถกัดอกฟ้ำและดอกเชื่อมตำมผงัลำย แล้ว คธ 
ตดิกนัเป็นรูปสี่เหลี่ยมผนืผ้ำตำมผงัต่อดอก

รวมไอเดียถักโครเชต์26



ส่วนที่ 1 - ส่วนบน 
ขึ้นต้น คล้องด้ำยเป็นห่วงวงกลม 
แถวที่ 1 ซ3 เป็นหลกัแรก  พ1ค 
 15 ครั้งในห่วงวงกลม  ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 2 ซ3 เป็นหลกัแรก  พ1ค บนหลกัเดมิ (พ1ค 
 2  ครั้งบนหลักถัดไป)  ถักซ�้ำใน  (...) 
 ตลอดแถว ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 3 ซ3 เป็นหลกัแรก ซ3  พ1ค บนหลกัถดัไป 
 (ซ3 ข้ำม 1 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป) 
 ถกัซ�้ำใน (...) ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 4 ซ3 เป็นหลกัแรก  พ1ค บนทกุหลกัตลอดแถว  
 ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 5 ซ3 เป็นหลกัแรก พ1ค 2 ครั้งบนหลกัเดมิ 
 (ซ3 ข้ำม 3 หลัก  พ1ค 3 ครั้งบนหลัก
 ถดัไป) ถกัซ�้ำใน (...) ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 6 ซ3 เป็นหลกัแรก  (พ1ค บนหลกัถดัไป ซ5 
 พ1ค บนหลักเดิม พ1ค บนหลักถัดไป  
 ข้ำม 3 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป)  ถัก
 ซ�้ำใน (...) ตลอดแถว  ลห กบัหลกัแรก

แบบที่ 2 

Brown hat

แถวที่ 7 (พ1ค 7 ครั้งในช่อง ซ5 ข้ำม 2 หลัก คธ 
 ระหว่ำงหลกั พ1ค)  ถกัซ�้ำใน (...) ตลอดแถว   
 ลห กบัหลกัแรก ตดัด้าย
แถวที่ 8 ต่อด้ายตรงจดุต่อแล้วถกั ซ1 เป็นหลกัแรก 
 คธ  บนหลักเดิม (ซ7 ข้ำม 7 หลัก  คธ 
 บนหลักถัดไป) ถักซ�้ำใน (...) ตลอดแถว 
 ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 9 ซ3 เป็นหลกัแรก  พ1ค บนทกุหลกัตลอดแถว  
 ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 10 ซ3 เป็นหลกัแรก พ1ค 2 ครั้งบนหลกัเดมิ 
 (ซ3 ข้ำม 3 หลัก  คธ บนหลักถัดไป  ซ3 
 ข้ำม 3 หลัก พ1ค 3 ครั้งบนหลักถัดไป) 
 ถกัซ�้ำใน (...) ตลอดแถว ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 11 ซ3 เป็นหลกัแรก  พ1ค บนหลกัถดัไป (ซ7 
 พ1ค  บนหลกัเดมิ  พ1ค  บนหลกัถดัไป 
 ข้ำม 7 หลัก พ1ค บนหลักถัดไป) ถักซ�้ำ
 ใน (...) ตลอดแถว ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 12 (พ1ค 9 ครั้งในช่อง ซ7  คธ ระหว่ำง พ1ค 
 ของแถวที่ 11) ถักซ�้ำใน (...) ตลอดแถว 
 ลห กบัหลกัแรก ตดัด้าย

วัสดุอุปกรณ ์
1. ด้ำย Summer Venus เบอร์ 16  สนี�้ำตำลและสส้ีม
2. เขม็โครเชต์ เบอร์ 1
3. ผ้ำพนัคอเนื้อบำง 1 ผนื

วิธีถัก ใช้ด้ำยสองเส้นควบ

วันฟ้างาม คำามุงคุณ 27



ส่วนที่ 2 - กลางหมวก
ชิ้นที่ 1

ขึ้นต้น คล้องด้ำยสนี�้ำตำลเป็นห่วงวงกลม 
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลักแรก  คธ 12 ครั้งลงใน
 ห่วงวงกลม  ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 2 ซ3 เป็นหลักแรก (ซ2 พ1ค บนหลัก
 ถัดไป) ถักซ�้ำใน (...) ตลอดแถว ลห 
 กบัหลกัแรก ตดัด้าย
แถวที่ 3 (ต่อด้ายสสี้ม) ซ3 เป็นหลกัแรก พ1ค 
 2 ครั้งในช่อง  ซ2  รวบห่วงพร้อมกนั 
 (ซ5  พ1ค 3 ครั้งในช่อง  ซ2  ถดัไป  
 รวบห่วงพร้อมกนั  *ซ3 พ1ค 3 ครั้ง

 ในช่อง ซ2 ถดัไป รวบห่วงพร้อมกนั* 
 ถักซ�้ำใน *...* อีก 1 ครั้ง) ถักซ�้ำใน 
 (...) ตลอดแถว ลห กบัหลกัแรก
แถวที่ 4 (ต่อด้ายสนี�้าตาล) คธ กลำง ซ3 ของ
 แถวที่ 3 (พ1ค 5 ครั้งในช่อง ซ5  ซ3  
 พ1ค 5 ครั้งในช่องโซ่เดมิ คธ ในช่อง 
 ซ3  ซ5 คธ ในช่อง ซ3) ถกัซ�้ำใน (...) 
 ตลอดแถว ลห กบัหลกัแรก ตดัด้าย

ชิ้นที่ 2 และชิ้นต่อไป (ถกั	8	ชิ้น)
ขึ้นต้น คล้องด้ำยสนี�้ำตำลเป็นห่วงวงกลม
แถวที่ 1-3 ถกัสลบัสเีหมอืนชิ้นที่ 1 
แถวที่ 4  ถกัตำมผงัลำยพร้อมกบั คธ ตดิกบัดอกอื่นๆ 
 และหมวกส่วนบนตำมผงักำรประกอบ

1
2

3

4

ผังลายหมวกสวนที่ 2

ผังลายหมวกส่วนที่ 2

รวมไอเดียถักโครเชต์28



ส่วนที่ 3 - ปลายหมวก
ขึ้นต้น ต่อด้ำยสีน�้ำตำลตรงจุดต่อแล้วถักตำม
ผงัลำย
แถวที่ 1 ซ3 เป็นหลกัแรก พ1ค 16 หลกัถดัไป 
 พลกิกลบั
แถวที่ 2 ซ3 เป็นหลกัแรก พ1ค บนหลกัถดัไป 
 (ซ2 ข้ำม 1 หลัก พ1ค บน 2 หลัก
 ถดัไป) ถกัซ�้ำใน (...) ตลอดแถว พลกิกลบั
แถวที่ 3 ถกัเหมอืนแถวที่ 1 
แถวที่ 4 ถกัเหมอืนแถวที่ 2
แถวที่ 5 ถักเหมือนแถวที่ 1 ตัดด้าย  
 ต่อด้ำยตดิกบัส่วนกลำงชิ้นอื่นๆ แล้ว
 ถกัตำมผงัลำยจนครบทกุชิ้น

ส่วนที่ 4 - ขอบหมวก
ขึ้นต้น ต่อด้ำยสีน�้ำตำลตรงจุดต่อแล้วถักตำม
ผงัลำย 
แถวที่ 1 ซ1 เป็นหลกัแรก คธ บนหลกัเดมิ คธ 
 16 หลกัถดัไป (ซ3 คธ 17 หลกัถดัไป) 
 ถักซ�้ำใน (...)  ตลอดแถว  ลห กับ
 หลกัแรก
แถวที่ 2 ซ3  เป็นหลักแรก  พ1ค  บนทุกหลัก
 ตลอดแถว  ลห กบัหลกัแรก ตดัด้าย

ขั้นตอนการถักและวิธีประกอบ
1. ถกัส่วนบนตำมผงัลำย
2. ถกัส่วนที่ 2 - กลำงหมวกตำมผงัลำยทลีะดอก 
 พร้อมกับ คธ ติดกับส่วนบนของหมวกตำม
 ผงักำรประกอบ

3. ถกัส่วนที่ 3 - ปลำยหมวก โดยต่อด้ำยตดิกบัส่วนที่ 2 ตำมต�ำแหน่งแล้วถกัตำมผงัลำย
 จนครบทกุชิ้น
4. ถกัส่วนที่ 4 - ขอบหมวก (ถกัรอบตวัหมวก) ตำมผงัลำย
5. พบัทบผ้ำพนัคอตำมแนวยำวให้มคีวำมกว้ำงประมำณ 2 นิ้ว น�ำมำสอดในช่องลำยบรเิวณ
 ปลำยหมวก แล้วผูกปลำยเป็นโบให้สวยงำม
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ผังลายและผังการประกอบ
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= จุดตอดาย

= จุดตัดดาย

8

10
11

9

1
2

3

4

1
2

3

4

สวนที่ 4 -
ขอบหมวก

ผังลาย
และผังการประกอบ
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