
Tea cup amigurumi pattern – Turkey 

Amigurumi 

 
 

Öncelikle tariflere geçmeden önce biraz malzemelerden bahsetmek 

istiyorum. Ip olarak kullanilan ipler coton ağırlıklı iplerdir. Markadan çok 

kullanilan iplerin inceliğinin ayni olmasi gerekiyor.😊 

Ben genelde kartopu pamuklu bebe,yarnart jeans coton kullandim . tigim 

2.5 numara. 



 

Terimler👇 

Si =sık iğne 

A=artirma 

E=eksiltme 

Blo=arka ilmekten almak 

 

Haydi başlayalım o halde tarife🙏 💕Mavi iplikle alt fincanini yapiyruz💕 

1. Sihirli halka içine 6 sık iğne 

2.6a=12si 

3.(1si,1a) 6 tekrar =18 si 

4.(2si,1a) 6 tekrar =24 si 

5.(3 si,1a) 6 tekrar =30 si 

6.(4si,1a) 6 tekrar =36 si 

7.(5si,1a) 6 tekrar= 42 si 

8.(6si,1a) 6 tekrar =48 si 

9.(7si,1a) 6 tekrar=54 si 

10.(8 si,1a) 6 tekrar=60 si 

11. Arka ilmekten alıyoruz sadece artırma yapmadan( blo 60 si) 

12. Siradan 25.siraya kadar hep 60 sık iğne 

26. Sırada ise 25. Sık iğnenin dibinden batarak uc kısımlarını sekildeki gibi 

kalinlastirmis oluyoruz 

8mm gözlerimizi 19ve 20. Siraya 6 ilmek bosluk kalacak sekilde takıyoruz 

Kahverengi çay kismi💕 

1.Sihirli halka içine 6 si 



2.(6a)=12 si 

3.(1si,1a)6 tekrar=18si 

4.(2si,1a)6tekrar=24si 

5.(3si,1a)6tekrar=30si 

6.(4si,1a)6tekrar=36si 

7.(5si,1a)6tekrar=42si 

8.(6si,1a)6tekrar=48si 

9.(7si,1a)6tekrar=54si 

10.(8si,1a)6tekrar=60si 

Çay kismida bu kadar🙏 

💕💕Çay bardaginin kulpu💕💕 

1.Sihirli halka içine 6 sık iğne 

2.(6a)=6 tekrar =12si 

3.ve 6.sira=12si 

7.(5si,1a)2tekrar=14si 

8. Ve 15.sira=14si 

16.(5 si,1e)2tekrar =12si 

17.ve23. Sira 12si 

İçine elyaf doldur ve hepsini kapat🙏 

💕💕Pembe sallanan çayı💕💕 

8 zincir çekin ve geri dönün ikinci zincirden itibaren 7 sık igne yapin. 

2.ve 11. Siralari hep dönerek 7 sık iğne yapin. 

12.ikinci sık igneden itiberen 6 sık iğne geri dön 

13.ikinci sık igneden itibaren 5 sık iğne geri dön 

14. İkinci sık iğneden sonra geri dön 4sık iğne 



15. Ikinci sık iğneden sonra 3 sık iğne geri dön 

16. İkinci sık iğneden sonra 2 sık igne geri dön 

17. Ikinci sık igneden sonra 1 sık igne,geri dönmeden etrafını sık igneyle 

çeviriyoruz🙏🙏 

6mm gözleri 6.ve 7. Sıra arasina 2 boşluk kalacak sekilde takilacak🙏🙏 


