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اس سرگرمی کے بارے میں:
فیئر آئل تنکوں کی پشت والی کرسیوں سے تحریک پا کر ہو کر، 

اسی گرہیں لگانے اور بائنڈنگ کی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی 
ٹوکری بنائیں – جو کہ اب شدید خطرے سے دوچار دستکاری ہے۔

اس ہنر کو سیکھ کر ہم اسے ناپید ہونے سے بچانے میں مدد کر رہے ہیں!

فیئر آئل تنکوں کی پشت والی کرسیاں

 گرہوں 
والی ٹوکریاں

از ایو ایونسن

اس سرگرمی میں تقریباً تین 
گھنٹے لگیں گے اور یہ دو 

سیشنوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ 
اسے رسی یا کاغذ پر آزمائیں!

شروع کرنے سے پہلے
ایو کے ساتھ

فلم دیکھیں۔
فلم دیکھیں

ایک تعارف

فیئر آئل اسکاٹ لینڈ کے شمالی ساحل سے قریب ایک چھوٹا جزیرہ ہے۔ یہ اورکنی اور 
مین لینڈ شیٹ لینڈ کے درمیان آدھے راستے پر واقع ہے۔ اگرچہ وہاں لوگ رہتے ہیں، 

لیکن اس کی آبادی بہت کم ہے اور صرف ایک پرائمری سکول ہے۔ فیئر آئل میں کم از 
کم 150 سالوں سے کرسی بنانے کی مضبوط روایت رہی ہے۔ اب یہ ایک شدید خطرے 
سے دوچار روایتی دستکاری ہے؛ صرف ایک شخص ہی ایسا بچا ہے جو کرسیاں پیشہ 

ورانہ طور پر بناتا ہے!

فیئر آئل کرسیوں کی پشت تنکوں سے بنی ہوتی ہے 
اور تنکوں کی قطاریں سالئی کرنے کے بجائے 

گرہ لگانے سے تخلیق کی گئی تنکے کے کام کی 
ایک منفرد تکنیک استعمال کرتی ہیں۔ شمالی جزائر 

کے تنکے کے کام میں یہ گرہ سازی کی تکنیک 
غیر معمولی ہے۔

فیئر آئل کرسیوں کے لیے استعمال کیے جانے 
والے تنکے تاریخی طور پر جئی کی فصل کی 
ضمنی پیداوار تھے اور انہیں روزمرہ کی بہت 
سی مختلف اشیاء کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، 

بشمول چھپروں، رسیوں اور ٹوکریوں کے! 

سوال!
کیا آپ اسکاٹ لینڈ کی کسی اور روایتی دستکاری کے بارے میں جانتے ہیں؟ 

کیا آپ جانتے تھے کہ کرسیاں تنکوں سے بنائی جا سکتی ہیں؟ کرسی بنانے کے 
لیے دوسرا کون سا قدرتی مواد استعمال کرنا اچھا ہو سکتا ہے؟

میک 
لرن



MAKE Learn / Activity Guides • KNOTTED BASKETS Eve Eunson

حصہ 1 — اپنی ٹوکری کی تیاری

1  گتے کے دائرے کے گرد یکساں طور پر 

کنارے سے تقریباً آدھے سینٹی میٹر کے 
فاصلے پر پنسل سے 16 نشانات لگائیں۔ 

آپ کو ان کی پیمائش کرنے کی ضرورت 
نہیں ہے – صرف ہر ربع پر نشان لگائیں، 
پھر ان پوائنٹس کے درمیان نصف پر اور 
پھر ان کے درمیان نصف پر نشان لگائیں۔ 

سوئی کے ساتھ ان نشانات کی جگہ پر 
پیندے میں سوراخ کریں۔  

2  ڈوری کے 16 ٹکڑوں کی پیمائش کریں 

اور کاٹیں۔ ایسا کرنے کے لیے ڈوری کا ایک ٹکڑا 1.2 میٹر لمبا کاٹیں۔ باقی 
 ٹکڑوں کی پیمائش کرنے اور کاٹنے کے لیے اس ٹکڑے کا استعمال کریں 

– تمام 16 ٹکڑوں کی لمبائی برابر ہونی چاہیئے۔

1

آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہو گی

موٹے گتے کا دائرہ )15 سینٹی میٹر قطر( ••
رسی – 2.5 میٹر )1 لمبائی x 2 میٹر، 1 لمبائی x 0.5 میٹر(••
  ڈوری – 20 میٹر )مضبوط ڈوری، اون کی نہیں، قدرتی مواد سے بنی ہوئی، ••

3 ملی میٹر/4 ملی میٹر موٹی(
پیمانہ یا پیمائش کرنے واال فیتہ••
قینچی یا دستکاری واال چاقو••
 بڑی آنکھ والی رفوگری والی سوئی – اتنی بڑی آنکھ کہ آپ کی ڈوری آسانی سے ••

اس میں سے گزر جائے
چپکنے والی ٹیپ )چوڑی ماسکنگ ٹیپ مثالی ہوتی ہے(••

اگر آپ اس تمام مواد تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر اس ٹوکری کو اخبار 
 اور گتے سے تیار کرنے کی کوشش کریں! )ہدایات کے لیے صفحہ 7 دیکھیں(۔ 

سیشن 1
رسی کی ٹوکریاں
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3  ڈوریوں کو پیندے سے منسلک کریں۔ 

ایسا کرنے کے لئے، رفوگری والی سوئی 
میں ڈوری ڈالیں اور اسے سوراخوں میں 

سے ایک سے گزاریں۔ ڈوری کو کھینچیں 
تاکہ پیندے کی دونوں طرف برابر لمبائی 
ہو جائے اور ایک اوور ہینڈ گرہ لگائیں 

)سامنے والی تصاویر دیکھیں(۔ اب دوسرے 
سوراخوں سے ڈوری باندھنے کے لیے یہ 

سب دہرائیں۔

حصہ 2 — گرہیں لگا کر ٹوکری بنانا

4  جب آپ نے تمام ڈوریوں کو پیندے سے باندھ لیا ہو، تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ 

ہر ڈوری کا ایک سرہ پیندے کے وسط میں ہو اور دوسرا کنارے سے لٹکا ہوا ہو۔
 

5  ٹوکری کی سائیڈز کی رسی کی پیمائش کریں اور اتنی لمبائی کاٹیں۔ یہ لمبائی 

4x پیندے کے محیط کے برابر ہو گی: 4x (C = 2πr2)۔ 15 سینٹی میٹر پیندے کے 
لیے آپ کو 2 میٹر رسی کی پیمائش کرنی ہو گی۔

6  اب آپ رسی کی سائیڈز کو پیندے سے باندھ سکتے ہیں۔ رسی کے ایک سرے، کاٹ 

کے ساتھ ہی، سے شروع کریں۔ دونوں ہاتھوں میں ڈوری لے کر، سرجن کی گرہ کا 
استعمال کرتے ہوئے 16 ڈوریوں میں سے ہر ایک کے ساتھ پیندے کے گرد رسی 
کو باندھیں )سامنے والی تصاویر دیکھیں(۔ سرجن کی گرہ اوور ہینڈ گرہ کی طرح 

ہی ہوتی ہے جو ڈوری کو پیندے سے جوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکن 
اس میں ایک اضافی بل ہوتا ہے۔ ایک ڈوری کو دوسری کے اوپر سے گزاریں، 

دائیں طرف والی ڈوری کو بائیں طرف ڈوری کے نیچے سے گزاریں – ایسا دو بار 
کریں اور پھر کھینچ کر کسیں۔ پہلی قطار پر ڈوریاں باندھتے چلے جائیں، یہاں تک 

کہ آپ پیندے کے گرد چکر مکمل کر لیں۔

7  ایک بار جب آپ پیندے کے پورے محیط کے گرد چکر لگا لیں گے اور تمام 

16 ڈوریوں کو رسی سے باندھ دیں گے )ایک پوری قطار(، تو پچھلی قطار کے اوپر 
اگلی قطار پر ڈوریاں باندھنا جاری رکھیں۔ آپ کی ٹوکری ایک مسلسل لچھے کی 

طرح اوپر کی طرف دائروی شکل میں چلتی جائے گی۔ 
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8  جب تک آپ چار پوری قطاریں مکمل نہیں کر لیتے اس وقت تک رسی کو دائروی 

شکل میں باندھنا جاری رکھیں – اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اسی مقام پر ختم 
کریں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا تاکہ ٹوکری کی اوپری سطح یکساں رہے - 

گرہوں/قطاروں کی تعداد گنیں تاکہ آپ کو یہ دیکھنے میں مدد ملے کہ کہاں ختم کرنا 
ہے۔ اختتام سے چند گرہیں پہلے، کسی اضافی رسی کو کاٹ دیں۔

حصہ 3 — اپنی ٹوکری کی بائنڈنگ

9  رسی کا ایک اور چھوٹا ٹکڑا لیں – آپ اسے ٹوکری مکمل کرنے کے لیے 

استعمال کریں گے۔ رسی کو ایک دائرے کی شکل دیں جس کا محیط آپ 
کی ٹوکری کے برابر ہی ہو۔ دائرے کے سروں کو جوڑنے کے لیے ٹیپ 

استعمال کریں۔ اسے ‘اوپری قطار’ کہا جاتا ہے۔

10  اوپری قطار کو ٹوکری سے جوڑیں۔ ایسا کرنے کے لیے، رسی کے دائرے کو 
اپنی گرہوں کی آخری قطار پر سیٹ کریں اور اسے باندھنے کے لیے سرجن کی 
گرہیں استعمال کریں )تصویر 9 دیکھیں(۔ ایسا کرتے ہوئے ٹوکری کے گرد چکر 

مکمل کریں۔ 

11  اب ٹوکری کی اوپری قطار کو مکمل طور پر لپیٹنے )یا ‘باندھنے’( کے لیے 

ڈوری کے سرے استعمال کریں۔ پہلے نوٹ کریں کہ کس طرح ہر گرہ میں ایک 
ڈوری ٹوکری کے باہر لٹکی ہوتی ہے اور ایک ڈوری ٹوکری کے اندر لٹکی ہوتی 

ہے۔ ٹوکری کے باہر لٹکی ایک ڈوری سوئی میں ڈالیں۔ ٹوکری کے باہر سے، 
اوپری قطار اور آخری قطار کے درمیان سے سوئی کو گزاریں اور اسے کھینچیں 

)تصویر 10 دیکھیں(۔ اس عمل کو دہرانے 
کے لیے ڈوری کو اوپر اور دوبارہ باہر 

کی طرف واپس الئیں۔ 

12  ایسا چار یا پانچ بار کریں، یہاں تک کہ آپ 
دو گرہوں کے درمیان تقریباً نصف تک 
پہنچ جائیں۔ اختتام کے لیے، سوئی کو 

اوپری قطار کے نیچے سے اور بائنڈنگ 
میں سے گزاریں جو آپ نے ابھی بنائی 
ہے۔ بہتر ہے کہ یہ ترچھی طور پر باہر 
سے اندر کی طرف کی جائے، تاکہ آپ 
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سوئی کو گرہ کے قریب باہر لے آئیں۔ 
ڈوری کو سوئی سے اتاریں اور جتنا 
چھوٹا کاٹنا ممکن ہو، ڈوری کو کاٹیں۔

13  اب اگلی گرہ کی اندر والی ڈوری سوئی 
میں ڈالیں۔ ٹوکری کے اندر سے، اوپری 
قطار اور آخری قطار کے درمیان سے 
سوئی کو گزاریں اور سامنے کی طرف 

کھینچیں۔ ڈوری کو اوپر اور دوبارہ 
اندر کی طرف واپس الئیں۔ اس عمل کو 

دہرائیں، اس بائنڈنگ کی طرف واپس آتے 
ہوئے جو آپ نے ابھی بنائی ہے۔ دھاگہ 

باہر کی طرف ختم کریں۔

14  اختتام کرنے کے لیے سوئی کو ابھی جو 
بائنڈنگ آپ نے بنائی ہے، اس کے نیچے 

سے گزاریں اور گرہ کے نیچے سے 
کھینچیں۔ تقریباً 1 سینٹی میٹر دم چھوڑتے 
ہوئے ڈوری کاٹ دیں )اس کو بائنڈنگ کا 

اگال حصہ کور کرے گا(۔

15  پچھلے عملوں کو اس وقت تک دہرائیں 
جب تک کہ سب سے اوپری قطار کا احاطہ نہ ہو جائے۔ آخری ڈوری کے سرے 

کو بائنڈنگ کے نیچے سے گزاریں اور جتنا چھوٹا کاٹنا ممکن ہو، کاٹیں۔

آپ کے پاس اب ایک تیار شدہ ٹوکری ہونی چاہیئے!

سوال!
آپ کے خیال میں ٹوکریاں روایتی طور پر کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں؟ 

ان میں کیا لے جایا یا ذخیرہ کیا جاتا تھا؟ آپ اپنی ٹوکری کس مقصد کے لیے 
استعمال کریں گے؟

ایک تیارشدہ ٹوکری

15

14



گتے پر 15 سینٹی میٹر قطر کے دائرے کا نشان لگائیں اور اسے کاٹ لیں۔   1   

2  دائرے کے گرد یکساں طور پر کنارے سے تقریباً آدھے سینٹی میٹر کے فاصلے 

پر اپنی پنسل سے 16 نشانات لگائیں۔ آپ کو ان کی پیمائش کرنے کی ضرورت 
نہیں ہے – صرف ہر ربع پر نشان لگائیں، پھر ان پوائنٹس کے درمیان نصف پر 

اور پھر ان کے درمیان نصف پر نشان لگائیں۔ سوئی کے ساتھ ان نشانات کی جگہ 
پر پیندے میں سوراخ کریں۔   

3  پھر ڈوری کے 16 ٹکڑوں کی پیمائش کریں اور کاٹیں۔ ایسا کرنے کے لیے ڈوری   
کا ایک ٹکڑا 70 سینٹی میٹر لمبا کاٹیں۔ باقی ٹکڑوں کی پیمائش کرنے اور کاٹنے کے 

لیے اس ٹکڑے کا استعمال کریں – تمام 16 ٹکڑوں کی لمبائی برابر ہونی چاہیئے۔

سیشن 2
کاغذ سے بنی گرہوں والی ٹوکریاں

آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہو گی

اخبار یا اسی طرح کے کاغذ کے بڑے اوراق••
موٹا گتا••
ڈوری، 10 میٹر لمبی••
 فالتو کپڑا، کم از کم 70 سینٹی میٹر لمبے 1 سینٹی میٹر چوڑے ربنز کی ••

شکل میں پھاڑا ہوا
پیمانہ یا پیمائش کرنے واال فیتہ••
قینچی یا دستکاری واال چاقو••
 بڑی آنکھ والی رفوگری والی سوئی – اتنی بڑی آنکھ کہ آپ کی ڈوری آسانی ••

سے اس میں سے گزر جائے
چپکنے والی ٹیپ )چوڑی ماسکنگ ٹیپ مثالی ہوتی ہے(••

مشورہ
زیادہ پائیدار پیندے کے لیے، اب آپ اسے پیپئر میچی )کاغذ اور گلو کا مرکب( کی 

ایک پتلی تہہ سے کور کر سکتے اور خشک ہونے کے لیے رات بھر پڑا رہنے 
دے سکتے ہیں۔
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4  ڈوریوں کو پیندے سے منسلک کریں۔ ایسا کرنے کے لئے، سوئی میں ڈوری 

ڈالیں اور اسے گتے میں سے ان پوائنٹس میں سے ایک سے گزاریں جن پر آپ 
نے نشان لگائے ہیں۔ ڈوری کو کھینچیں تاکہ پیندے کی دونوں طرف برابر لمبائی 

ہو جائے۔ سروں کو پکڑیں اور ایک سادہ اوور ہینڈ گرہ لگائیں۔ پیندے پر موجود ہر 
پوائنٹ کے لیے ڈوری کے ایک ٹکڑے کے ساتھ یہ سب دہرائیں۔  

5  جب آپ نے تمام ڈوریوں کو پیندے سے باندھ لیا ہو، تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ 

ہر ڈوری کا ایک سرہ پیندے کے وسط میں ہو اور دوسرا کنارے سے لٹکا ہوا ہو۔
 

6  وہ مواد تیار کریں جو آپ سائیڈز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک 

پرانے اخبار یا اسی طرح کے فالتو مواد کی 
ضرورت ہو گی۔ اخبار کا ایک ورق لیں اور 

اسے لمبی سمت میں لپیٹ/مروڑ کر سانپ کی 
 شکل دیں۔

کاغذ کو نوکدار سرے دینے کے لیے ترچھا 
کر کے رول کریں – اس سے اسے اگلے 

ٹکڑے کے ساتھ مالنے میں مدد ملتی ہے۔ آپ 
کو ساتھ ساتھ مزید ٹکڑے شامل کرنے اور 

مروڑتے رہنے کی ضرورت ہو گی۔ کاغذی 
سانپ درمیان میں سے موٹا اور سروں پر 

پتال ہو گا۔

7  اب آپ بٹے ہوئی کاغذ کی سائیڈز کو پیندے سے باندھ سکتے ہیں۔ اخبار کے تقریباً 

ایک چوتھائی حصے کے بعد شروع کریں، جہاں یہ اب بھی کافی موٹا ہوتا ہے۔ 

8  چونکہ آپ کاغذ یا دیگر مواد استعمال کر رہے ہیں جو ایک بال جوڑ چیز نہیں 

ہوتی ہے، آپ کو اسے قطار میں شامل کرتے رہنے کی ضرورت ہو گی۔ جب آپ 
کاغذی سانپ کےتقریباً تین چوتھائی حصے پر پہنچیں گے، تو یہ پتال ہونا شروع ہو 

جائے گا۔ پہلے والے کی طرح کاغذ کا ایک دوسرا سانپ بنائیں۔ دونوں پتلے سروں کو 
اکٹھا پکڑ کر ہلکے سے مروڑیں اور گرہ لگا دیں۔ یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو سکتا ہے – 

آپ کسی دوست، والد/والدہ یا نگہداشت کنندہ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نئے ٹکڑے کو 
اس کی جگہ پر پکڑ کر رکھیں جس دوران آپ اسے گرہ باندھ رہے ہوں، یا آپ اسے 

درمیان میں سے باندھ کر پیچھے کی طرف کام کر سکتے ہیں۔
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9  ایک بار جب آپ پیندے کے پورے محیط کے گرد چکر لگا لیں گے اور تمام 

16 ڈوریوں کو بٹے ہوئے کاغذ سے باندھ دیں گے )ایک پوری قطار(، تو اس قطار 
کے اوپر اگلی قطار پر ڈوریاں باندھنا جاری رکھیں۔ آپ کی ٹوکری ایک مسلسل 

لچھے کی طرح اوپر کی طرف دائروی شکل میں چلتی جائے گی۔ 

10  جب آپ چار یا پانچ پوری قطاریں کر لیں تو رک جائیں – یقینی بنائیں کہ آپ اسی 
مقام پر ختم کریں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ اختتام سے چند گرہیں پہلے، 

کسی اضافی کاغذ کو کاٹ دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کاغذ کے سانپ کا سرا 
پتال ہو – آپ اسے زاویہ پر کاٹ کر ایسا بنا سکتے ہیں۔ 

11  گرہوں کی آخری قطار کے اوپری حصے پر ایک سادہ اوور ہینڈ گرہ باندھ کر 

ڈوری کے اختتام کریں۔ ہر ڈوری کے لیے ایسا کریں اور کھلے سرے کاٹ دیں۔ 

12  آخری قطار بنانے کے لیے، کاغذ کا ایک دائرہ ٹوکری کے محیط کے برابر سائز 
کا بنائیں۔ آپ دائرے کے سروں کو جوڑنے کے لیے ٹیپ استعمال کر سکتے 

ہیں۔ کاغذ کے دو ورق ان کی لمبی سمت میں لپیٹیں – آپ کو انہیں مروڑنے کی 
ضرورت نہیں ہے۔

13  اوپری قطار کو باندھنے کے لیے آپ کو کسی ڈوری یا کپڑے کی ضرورت ہو گی 
– جتنا چوڑا ہو، اتنا بہتر ہے۔ اگر آپ کپڑا 
استعمال کر رہے ہیں تو پہلے اسے تقریباً 
1 سینٹی میٹر چوڑے اور 60 سینٹی میٹر 
لمبے )یا مزید لمبے( ربنز کی شکل میں 
کاٹیں۔ آپ پرانی ٹی شرٹس، جینز یا بستر 

کے کپڑے کاٹ سکتے ہیں – کوئی بھی چیز 
جسے آپ ری سائیکل کرنا چاہتے ہوں! 

14  اوپری قطار کو ٹوکری سے جوڑیں۔ 
سوئی میں ڈوری یا کپڑا ڈالیں اور اسے 
آخری اور آخری سے پہلی قطاروں کے 

درمیان سے گزاریں؛ ایسا کسی گرہ کے ساتھ 
ہی یا دو گرہوں کے درمیان نصف پر کریں۔ 

ڈوری چند انچ کھینچیں اور سوئی نکال دیں۔ اوپری قطار کے دائرے کو آخری گرہ 
والی قطار پر رکھیں اور بائنڈنگ ڈوری کا استعمال کرتے ہوئے ایک اوور ہینڈ 

گرہ باندھ کر اسے مستحکم کریں۔ تقریباً 4 سینٹی میٹر کی چھوٹی دم اور دوسری 
سائیڈ بہت لمبی چھوڑ دیں۔
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15  لمبی سائیڈ کو سوئی میں ڈالیں اور سوئی کو 
اوپری قطار اور آخری گرہ والی قطار کے 
درمیان سے گزاریں۔ ڈوری/مواد کے ساتھ 

اوپر والے دائرے کو مکمل طور پر ڈھانپنے 
کے لیے ایسا کرتے رہیں۔ جب بھی آپ اگلی 
گرہ/دو گرہوں کے درمیان نصف پر پہنچیں، 
تو سوئی کو آخری اور آخری سے پہلی گرہ 
والی قطاروں کے درمیان سے گزاریں۔ اس 

طرح اوپری قطار ٹوکری سے جڑ جائے گی۔

16  آپ کو گاہے گاہے مزید ڈوری یا کپڑا شامل 
ہونے کی ضرورت ہو گی۔ ایسا کرنے کے 
لیے، مواد کو سامنے سے اوپری قطار میں 
سالئی کریں۔ تقریباً 4 سینٹی میٹر لمبی ‘دم’ 
چھوڑتے ہوئے سوئی کو نیچے سے اوپر 

کی طرف گزاریں۔ ڈوری یا کپڑے کا ایک نیا 
ٹکڑا لیں اور اسے اوپر سے نیچے کی طرف 
اور پھر پیچھے کی طرف سالئی کریں۔ اسے 

کھینچیں اور تقریباً 4 سینٹی میٹر لمبی دم 
چھوڑ دیں۔ بائنڈنگ قطار کو آگے بڑھائیں 
اور آگے چلتے ہوئے دموں کو کور کریں۔ 

     
17  جب آپ اوپر کی بائنڈنگ قطار کو مکمل 

طور پر ڈھانپ لیں، تو ڈوری یا کپڑے کے 
سرے کو بائنڈنگ کے نیچے لے جائیں تاکہ 
اسے مستحکم کیا جا سکے۔ سرے کو جتنا 

ممکن ہو ، اندر تک لے کی کوشش کریں – 
تقریباً 4 سینٹی میٹر تک۔

آپ کے پاس اب ایک تیار شدہ ٹوکری ہونی چاہیئے!
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ضمیمہ
متبادل آپشنز

مواد

ایسے بہت سے مواد ہوتے ہیں جو آپ ٹوکری بنانے کے لئے استعمال 
کر سکتے ہیں۔ روایتی طور پر لوگ جو کچھ بھی ملتا تھا استعمال 

کرتے رہے، اور آپ بھی یہی کر سکتے ہیں۔ 

پیندا
یہ عام طور پر لکڑی سے بنایا جاتا ہے جس میں کیلوں سے ڈوریاں 

لگائی جاتی ہیں۔ آپ کوئی بھی سخت چیز استعمال کر سکتے ہیں 
– جیسے پالسٹک، گتا یا پالئی ووڈ۔ آپ لچک دار مواد جیسے کپڑا 
یا چمڑا بھی آزما سکتے ہیں۔ گتے کو زیادہ پائیدار بنانے کے لیے، 

آپ پیندے اور کناروں کو ڈھانپنے کی خاطر گلو اور پانی کے آمیزے 
میں ڈبوئی ہوئی کاغذ کی پتلی پرت استعمال کر سکتے ہیں۔ جب یہ 
خشک ہو تو اسے پینٹ کیا جا سکتا ہے، یا آپ رنگین کاغذ استعمال 

کر سکتے ہیں۔

سائیڈز
یہ عام طور پر تنکے سے بنتی ہیں۔ آپ دوسرے پودوں کے ڈنٹھل 
استعمال کر سکتے ہیں، جیسے لمبی گھاس، ڈاکنز یا سرکنڈے، جو 

خشک ہوں لیکن پھر بھی لچکدار ہوں۔ آپ رسی، گھٹے باندھنے والی 
رسی، ماہی گیری کا جال، ادھڑی ہوئی رسی یا ڈوری کے ٹکڑے، 

کاغذ، پالسٹک کے تھیلے، پھٹے ہوئے کپڑے استعمال کر سکتے ہیں۔

ڈوری
یہ عام طور پر کپاس، سیسل یا پٹ سن کی ہوتی تھی۔ انسان کی بنائی 

ہوئی ڈوری بہت اچھی طرح سے کام نہیں کرتی کیونکہ یہ بہت کمانی 
دار ہوتی ہے اور گرہیں آسانی سے ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ ایسی بہت 

ساری قدرتی ڈوریاں ہیں جو اچھی طرح کام کرتی ہیں اور خریدنے میں 
ارزاں ہیں۔ سادہ پارسل ڈوری مقامی دکانوں اور ڈاک خانوں میں آسانی 

سے دستیاب ہے – آپ اسے استعمال کرنے سے پہلے اسے مختلف 
رنگوں سے رنگنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔

اوپری قطار
کرسی کی اوپری قطار ڈوری سے باندھی جاتی ہے۔ یہ وہی ڈوری ہو 

سکتی ہے جسے آپ سائیڈز کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کچھ مختلف 
ہو سکتی ہے۔ جتنا چوڑا مواد ہوتا ہے، اتنی ہی جلدی سے یہ باندھا 

جاتا ہے – اپنی ٹوکری کے لیے آپ مواد کی پٹیاں، ربن یا موٹی ڈوری 
)انسان کی بنائی ہوئی یا قدرتی( آزما سکتے ہیں۔

سائز اور شکل

ٹوکری کے پیندے کسی بھی سائز یا شکل کے ہو سکتے ہیں جو آپ 
پسند کرتے ہیں۔ ٹوکری کی اونچائی بھی کچھ بھی رکھی جا سکتی 

ہے - اہم بات یہ ہے کہ ڈوری کی مطلوبہ لمبائی کی پیمائش کی جائے۔ 
ڈوری کی لمبائی کا فیصلہ کرنے میں بہت سارے عوامل شامل ہیں، 

 6x لیکن ڈوری کے ہر ٹکڑے کے لیے روزمرہ کے تجربے کا قاعدہ
ٹوکری کی اونچائی + 60 سینٹی میٹر )60 سینٹی میٹر اوپری قطار کو 

باندھنے کے لیے ہے( ہو گا۔

اضافی وسائل

— آرٹسٹ لوئس والپول اپنی ٹوکریاں بنانے کے لیے شیٹ لینڈ کے 
ساحلوں سے ملنے والی رسیاں اور دیگر مواد کو ری سائیکل کرتی 

 ہے۔ اس کی ویب سائٹ پر مزید دیکھیں۔

loiswalpole.com
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