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  مقدمة رحلة كروشیھ المساحة المقدسة 

  جمیع الحقوق محفوظة  – 2019حقوق الملكیة الفكریة: ھیلین شرمبتون، 

  www.crystalsandcrochet.com الموقع الخاص بالمصممة: 

  ترجمة: ماریان زخاري

 مراجعة: بنان فلمبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  ما المقصود برحلة الكروشیھ؟

مكون من عدة أجزاء، یتم نشر كل جزء في موعد محدد ُمعلن عنھ من قِبل مصممة/مصمم المقصود ھو باترون لقطعة من الكروشیھ 
  الباترون. ویتابعھ العدید من محبي ھذا الفن الرائع حول العالم.

ھذه الرحلة، رحلة الكروشیھ لباترون المساحة المقدسة (مساحتِك الخاصة) سیتم استضافتھا على الصفحة الخاصة بالمصممة على 
 groups/helenshookaholics//https://www.facebook.com Helen Hoockaholicsموقع التواصل االجتماعي (فیس بوك) 

  وأیضأ على الموقع الخاص بالمصممة. 
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ھذا الباترون ھو مصمم خصیصاً ألعضاء الجروب الخاص بالمصممة ھیلین شرمبتون على الفیس بوك وھو ُمصنف فني خاضع 
لذا نشر أو مشاركة (ھیلین شرمبتون)،  لحقوق الملكیة الفكریة. وجمیع الترجمات المتوفرة لھذا العمل حاصلة على موافقة مسبقة من المصممة

  أي جزء من أجزاء الباترون (أجزاء الرحلة) غیر مصرح بھ.

في حالة الرغبة في مشاركة كل أو جزء من التصمیم سواء عبر االنترنت أو بشكل فردي/ شخصي، یرجى الحصول على تصریح 
  ھبلین شرمبتون، على أن یكون ھذا بعد االنتھاء من نشر جمیع أجزاء/ مراحل الرحلة.  –مسبق من قبل المصممة 

أو   www.crystalsandcrochet.comیمكنكم تعریف آخرین بالباترون ورحلتنا ھذه عن طریق مشاركة رابط الموقع الخاص بالمصممة 
  بالمصممة على فیس بوك.  الصفحة الخاصة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تجذب االنتباه إلى أشكال،وأفعال، "المساحة المقدسة ھي منطقة محددة ومعروفة، ھي مساحة/ مكان ممیز عن باقي األماكن. فاالماكن المقدسة 
  وأشیاء من شأنھا أن تستحضر فینا معاٍن روحیة/ مقدسة." 

وقت ألنفسنا، في مكان ھادئ لنعطي كل منا لدیھ روحھ الممیزة والجمیلة والتي تستحق الحب والدالل. وكلنا نحتاج أن نخصص بعض من ال
  المساحة المقدسة في الواقع وداخل أرواحنا في حیاتنا الیومیة.ألنفسنا الفرصة لالبداع والتألق. نحن نحتاج إلى تلك 

خاصة بِك وھوایاتك، أو تمارسین ھوایاتك في زاویة صغیر بغرفة المعیشة، أو في الحدیقة الخاصة أو وبغض النظر عما إذا كانت لدیك غرفة 
واالحترام منك ومن أفراد  العزیزة إلى قلبك والتي لھا كل التقدیر العامة، فتلك المساحة التي تلتقین فیھا بھوایتك ھي بالتأكید مساحتك المقدسة

  عائلتك. 
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دأ بعیداً عن كافة التفاصیل التي تُشغل یومنا،  ھناك مساحة لِك تحصلین فیھا على الھدوء لتبدعي ولتعطي نفسك الوقت إلعادة شحن روحك بعی
  عن كافة التفاصیل المحیطة. 

ھذه، وأن تجدي الوقت الكافي لالستمتاع بكافة تفاصیھا، كما أتمنى  رحتنا دوء والراحة والسالم الداخلي خاللأتمنى أن تصلي إلى درحة من الھ
  أن یالمس قلبِك الكثیر من طاقة الحب التي بداخلي. 

  مع حبي ھیلین

  

 معلومات مفیدة
 

  سبتمبر 20 الجمعة تنتھي أن على یولیو، 26 الجمعة تبدأ أسابیع 9 لمدة الرحلة ھذه ستسمر ♥

  المتحدة المملكة بتوقیت اءاً مس 7 الساعة الجمعة یوم جزء كل نشر سیتم ♥

 روابط بھ خاص ملف سیتوافر كما بوك، الفیس جروب على من أو المصممة موقع على من PDF ملف تحمیل سیمكنكم أسبوع كل في ♥
  إلیھا تححتاجین قد التي المعلومات كافةل ھامة

 مصحوب باترون أو فقط مكتوب باتون علة الحصول إمكانیة ھناك أن كما والبریطانیة، األمریكیة المصطلحات من بكل متوفر الباترون ♥
  الباترون خطوات لشرح فیدیو إلى باإلضافة توضیحیة، بصور

   التالیة: اللغات إلى المقدسة المساحة باترون لیصل كبیر مجھود ببذل قاموا و الجروب من رائعات عضوات الباترون ھذا بترجمة قام ♥

   

  Jane Verster, Hester du Plessis, Audrey Muller  األفریكانیة
  فلمبان بنان زخاري، ماریان  العربیة

  Martina Djebara  التشیكیة
  Anja Hoberg, Hanne Elisabeth Hansen  الدانماركیة

  Simone Ypkemeule, Josephine Schuurman  الھولندیة
 .Mervi Järvensivu, Elina Päiviö, Elina Ellu Rydman, Teija Anttila  الفنلندیة
  Lamotte Poncet Marie Tremblay, Yvaine Schulz, Marie Eve  الفرنسیة
  Astrid Seidel, Ursula Prandtstetter, Dania Olsen  األلمانیة
  Sarit Grinberg, Iris Fait, Sharon Nevo, Tali Shchori, Tami Sultan Nudelman  العبریة

  Indah Utama Sari, Jeanny Jeanny  االندونیسیة
   TabacchiOlga Selis, Elena Mandelli, Silvana Albanese  االیطالیة
  Anastasia Moroz, Daria Nassiboulina  الروسیة
  Rosanna Maggi Churin, Gema Blasco  االسبانیة
  Ulrika Larsson, Åza Karlsson, Agnetha Magnusson  السویدیة
       .Rubia Khawaja, Zouja E Ammar  األردیة

  

   رحلتناالممتعة. مشاركتنا من العالم انحاء جمیع من الرائع الفن ھذا محبات لتمكنوا تخصیصھ تم الذي والوقت مجھودكم على أشكركم أن أود
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  لھ؟ ستحتاجین الذي ما

  الخیوط أوالً 

  ااستخدامھ المرشح الخیوط من بوتینع متوفر

  المقدس الحب

 وھي واألخضر، الھادئ لورديا اللون من درجات على تحتوي عبوة وھي
  المشروط غیر للحب یجابیةاإل والطاقة القلب عمق تمثل ألوان

   DK Life Stylecraft خیوط من ةبكر 17 من تتكون وھي

  صوف %25 و اكریلیك %75 من مكونة خیوط وھي

 أو Woolwarehouse موقع خالل من علیھا الحصول ویمكنك
Deramores  

  

  المقدس التوازن

ً  باالمتزاج التفاصیل لجمیع ونسمح األشیاء كافة نقدر عندما التوازن نحقق  بعض مع قزح قوس ألوان باختیار قمت لقد  تناغم في معا
  بالطاقة ملیئة للوحة والھادئة والمنعشة والداكنة الفاتحة األلوان من مزیج على فتحصلي االختالفات.

 وھي DK Special Stylecraft خیوط من بكرة 20 من تتكون وھي
  أكریلیك %100 خیوط

 أو Woolwarehouse موقع خالل من علیھا الحصول ویمكنك
Deramores  

 تحتاجین انك قتذكري تناسبك التي والخیوط االلوان اختیار تنوین كنتِ  وإذا
 االلوان بعدد الُسمك المتوسط الخیط من یاردا 4800 / م4400 حوالي إلى
  ملم4  مقاس المناسبة برةاال إلى باالضافة تفضلینھا، التي

 التي االلوان بعدد السمیكة یوطالخ من یاردا 5250 / م4800 حوالي وأ
  ملم.5  مقاس المناسبة االبرة استخدام مع ،اتفضلینھ

  

  

  النھائیة: القیاسات

  المربع. أضالع من ضلع لكل سم 152 بوصة/ 60 إلى تقریباً  القطعة ستصل ملم، 4 مقاس برةأو الُسمك ةطمتوس لخیوط استخدامك عند

  سم 183 بوصة/ 72 إلى تقریباً  القطعة ستصل ملم، 5 مقاس وأبرة سمیكة لخیوط استخدامك عند

  أدنى. كحد للغرز عالمة 24 إلى الرحلة خالل ستحتاجین أنكِ  تذكري

  

  الباترون. رنش تاریخ قرب مع بالمصممة الخاص الموقع على المعلومات من المزید ستتوافر
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  رحلتنا. في البدء قبل للعلم

  البدء قبل والتفاصیل الغرز من عدد على التعرف إلى بحاجة أنتِ  ربما تصمیماتي أحدى متابعة في لكِ  مرة أول ھي ھذه كانت إذا

  https://www.youtube.com/watch?v=Dfv8o6j3KKo&t=2s   السحریة الدائرة

  https://www.youtube.com/watch?v=voVI8DUeKqw&t=4s   الخفي التشبیك

  https://www.youtube.com/watch?v=wy0Me0NPUOg&t=2s   ةبغرز الدور بدء

 

 شأنھا من والتي الیوتیوب على قناتي إلى باالضافة بي الخاص الموقع على متوفرة األساسیات بعض لشرح الفیدیوھات من العدید لدي ان كما
   المبتدئین مساعدة

4pXw?-https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD  

  

  مع حبي 

  ھیلین

  

  مع تحیاتي

  مترجمة الباترون إلى اللغة العربیة

 ماریان زخاري

  أرجو تقییم الترجمة للوصول إلى نسخة أفضل وسھلة الفھم

  والتقییم یرجى التواصل على المیل الخاص ةإلستفسار والمساعدل

 marian_szakhary@yahoo.com  


