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(B) سه عدد نخ که بلندی هر کدام از آنها تقریبا یک متر و به رنگهای مختلف باشند. اول از همه، نخی را که با حرف ب·
ُمشخّص شده و رنگی و بیشتر از آن دو تای دیگر مناسب است، انتخاب کن؛ یعنی رنگی را که شاید رنگ محبوب تو

باشد و در طول زندگی، زیاد با آن سر و کار داشته ای. سپس نخ دوم را که با حرف ث (C) ولی به رنگی دیگر است و با

بقیه نخها هماهنگی می کند، انتخاب کن؛ یعنی رنگی که شاید در زندگی تو بعدا جایی داشته باشد. ُمتعاقبا نخ سوم را که
با حرف آ (A) ُمشخّص شده و رنگی و بهتر از بقّیه است و با شخصّیت فرد متوفی هماهنگی دارد و مخصوصا بایستی امر

پیوندی را ایجاد کند، انتخاب کن. نخهایی را که انتخاب کرده ای، بعدا به عنوان تار و پود النگو خواهند بود و فقط تو به

تنهایی از وجود آنها آگاه هستی و هیچکس نمی تواند با دیدن ظاهر النگو به رنگهای درونی آن پی ببرد. 

·قیچی و نوار چسب

تو برای ساختن النگوی- پیوندی بایستی وسایل ذیل را تهّیه کنی:

چگونه فرزندتان می تواند بعد از واقعه مرگ با شخص متوفی
«پیوند داشته باشد« النگوی - پیوندی

 1) هر سه نخ رنگارنگ را در کنار هم بگذار و قسمت
انتهای سر آنها را به همدیگر گره بزن - فقط باید ده

سانتیمتر از سر نخها باالی محّل گره زدن باشند.

 2) قبل از اینکه بخواهی نخها را گره بزنی، بایستی سرنخها
را با قطعه ای چسب نواری بر روی میز تحریر ُمحکم
بچسبانی. ُمهم این است که نخها ُمحکم بر روی میز

چسیده باشند، قبل از اینکه بخواهی سر نخها را گره بزنی.

 3) اول با نخی شروع کن که با حرف بB  (سمت چپ در
تصویر) ُمشخّص شده است و آن را از روی نخ آ (A) از

وسط رد کن و سپس از پُشت نخ آ (A) گذر بده تا بتوانی 

 یک گره بزنی. توجّه: نخی که با حرف آ (A) ُمشخّص شده
است و بایستی گره زده شود، باید کّال در وسط بماند و به

حالت کشیده باشد. توجّه داشته باش که گره ها خوب به

طرف سمت باال کشیده شوند. سپس نخی را که با حرف

ب (B) ُمشخّص شده است، به طرف عقب بکش.

 C4) ُمتعاقبا نوبت به نخی می رسد که با حرف ث 
 (سمت راست تصویر) ُمشخّص شده است. نخی را که با
حرف ث (C) ُمشخّص شده از روی نخ آ (A) رد کن و آن را

از پُشت نخ آ (A) عبور بده و سپس گره بزن. ضمنا
فراموش نکن که بایستی مجّددا نخ را بکشی. بعدا نخ ث

(C) را به سمت عقب بکش.

 5) االن نخهای ب (B) و ث (C) را باید مرتبا جابجا کرد تا
النگوی دلخواه تو بافته شود.

در خاتمه بایستی حدود ده سانتیمتر از نخ باقیمانده باشد که بافته و در انتهایش گره زده شود. همین مرحله از کار را بایستی با
نخهایی که در ابتدا با نوار چسب، ُمحکم بسته بودیم، تکرار کرد. در انتهای کار، النگوی- پیوندی بافته و آماده شده است.


