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  لمزید من التفاصیل عن الخیوط المستخدمة وأولوانھا وكمیاتھا یرجى زیارة: 

https://crystalsandcrochet.com/crochet/introducing-sacr…e-crochet-a-long 

  

 

   الغرز والمصلحات المستخدمة 
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  غرزة عمود بثالث لفات  غرزة الحشو  غرزة / غرز
  الحلقة الخلفیة  غرزة نصف عمود  الدور/ السطر
  الحلقة األمامیة   غرزة عمود بلفة  غرزة السلسلة
  البرید األمامیةغرزة   غرزة عمود بلفتین  غرزة منزلقة

    دائرة سحریة  غرزة البرید الخلفیة 
 

  االرشادات الخاصة والشرح التفصیلي ستكتب باللون البنفسجي وبخط مائل، لعلھا تسھل الرحلة وتزید من متعة الشغل

  اإلشارة إلى صورة ما ستكون (صورة) -

المكونة لوحدة التكرار والتي  تكرر حسب العدد الموضح الغرز  ھي مجموعة*...* كل الغرز المكتوبة بین النجمتین  -

  كل دور الموضح في نھایةالغرز عدد والوصول إلى ر دوالستكمال البنھایتھا 

  لتكراربنھایتھا الستكمال وحدة ا المرات الموضح د( ) االرشادات الموضحة بین القوسین تكرر عد -

  

  الخاصة / المختلفة الغرز 

 تعرف علیھا من خالل صفحة الیوتیبالالمستخدمة في ھذا الباترون، لذا یمكنك  ةك العدید من الغرز الجدیدة/المختلفھنا-

  ادات والشرح المرفق لكل غرزة أو متابعة االرش )غرز جدیدة(لشرح تلك الغرز.  الخاصة بالمصممة

ً  2ل م: عحشو 2 غرزة تناقص  ،ونلف الخیط مرة على االبرة ونخرجالمشار إلیھا أي الدخول في الغرزة  – غرزة حشو معا

مرة أخرى  لف الخیطنقوم بثم  لفات 3، لیصبح على االبرة على االبرة ونخرجفة ل ثم ندخل الغرزة المجاورة ونلف الخیط

  والخروج من كل اللفات مرة واحدة

 ،ونلف الخیط مرة على االبرة ونخرجالمشار إلیھا خول في الغرزة دأي ال –غرزة حشو معاً  3: عمل حشو 3تناقص  غرزة

ثم ندخل في الغرزة التالیة ونلف الخیط على االبرة مرة   ،ثم ندخل في الغرزة المجاورة ونلف الخیط على االبرة مرة ونخرج

     مرة واحدة میع اللفاتجلفات ونلف الخیط على االبرة ونخرج من  4ونخرج لیصبح على االبرة 

والدخول في الغرزة المشار مرة لف الخیط على االبرة  -غرز متتالیة معاً  3في  أعمدة 3عمل  :أعمدة بلفة 3غرزة تناقص 

 من لفتین فقط  االبرة ونخرج لفات على االبرة ونلف الخیط على 3الیھا ولف الخیط على االبرة والخروج لیصبح ھناك 

لفات ثم نلف  4ح عل االبرة لیصب في الغرزتین التالیتین ونكرر نفس الخطوات مرتین أخرتینویتبقى لفتین على االبرة، 

   مرة واحدة  الخیط على االبرة ونخرج من كل اللفات الموجودة على االبرة

ونلف  ،خل االبرة في الغرزة التالیةسلسلة ثم نلف الخیط على االبرة مرة وند 2: عمل أعمدة بلفة 3البدء بغرزة تناقص 

 ثم لف الخیط على االبرة والدخول في الغرزة  ،رج من لفتینونلف الخیط على االبرة ونخ ،الخیط على االبرة مرة ونخرج

لفات على االبرة ثم  4الخیط على االبرة ونخرج ونلف الخیط على االبرة لفة ونخرج من لفتین لیصبح لدینا  ، ثم لفالتالیة

  نلف الخیط عل االبرة ونخرج من جمیعھم 
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لف الخیط على االبرة لفة واحدة والدخول في  – غرزة واحدة : عمل ثالث عوامید بلفة فيأعمدة بلفة 3عنقود غرزة 

ثم نلف الخیط على االبرة لفة وندخل  ،ونلف الخیط ونخرج من لفتین ،الغرزة المشار الیھا ولف الخیط والخروج من الغرزة

في نفس الغرزة ثم نلف الخیط على االبرة وندخل  ،ونلف الخیط ونخرج من لفتین ،ونخرجلفة   طنفس الغرزة ونلف الخی

ونخرج من مرة  لفات ثم نلف الخیط  4ونلف الخیط ونخرج من لفتین لیصبح على االبرة  ،مرة ثالثة ونلف الخیط ونخرج

    جمیعھم 

ناخد لفتین خیط على االبرة وندخل في الغرزة ونلف  –عمود بلفتین في غرزة واحدة  2عمل  :بلفتین عمود 2 عنقود غرزة

ونكرر كل ما سبق مرة  ،مرتین)(نلف الخیط لفة على االبرة ونخرج من لفتین  ، ثم الخیط على االبرة لفة واحدة ونخرج

  ثم نلف الخیط على االبرة لفة ونخرج منھم جمیعاً وعمودین غیر مكتملین لفات  3أخرى لیصبح لدینا على االبرة 

سالسل نلف الخیط على  3نعمل  –عمود بلفتین في غرزة واحدة  2بدء السطر ب : بلفتین عمود 2عنقود البدء بغرزة 

االبرة مرتین وندخل االبرة في نفس الغرزة ونلف الخیط على االبرة مرة ونخرج و(نلف الخیط على االبرة ونخرج من لفتین 

  ثالث مرات) 

 ناخد لفتین على االبرة وندخل في الغرزة –عوامید بلفتین في غرزة واحدة معاً  3: عمل أعمدة بلفتین 3 عنقود غرزة 

لفات (نلف الخیط على االبرة ونخرج من لفتین  4ونلف الخیط على االبرة مرة ونخرج لیصبح على االبرة  المشار الیھا

  لفات على االبرة ثم نلف الخیط على االبرة ونخرج منھم جمیعاً  4مرتین) وتكرر الخطوات السابقة مرتین لیصبح لینا 

 فينقوم بعمل غرزة حشو في الحلقة االمامیة، ثم  في الغرزة األولى ،تالیةمت غرز 3: وھي غرزة یتم شغلھا في غرزة الرافل

ونقوم ثم ونترك الغرزة التالیة،  ،في ذات عمود بلفة برید أمامي 3أمامي و  دنصف عمود بری غرزة نشتغلالغرزة  ذات

  )فیدیو شرح الغرزة( بعمل غرزة حشو في الحلقة األمامیة في الغرزة الثالثة

  سالسل ثم منزلقة في السلسلة األولى 3: نقوم بعمل غرزة البیكو

  

  

لق السطر بغرزة منزلقة في أعلى أول غرزة نصف عمود، ونغ 12نبدأ بعمل دائرة سحریة ونعمل بداخلھا سلسلة و   .1

 یل الدائرة السحریة ذنصف عمود ونسحب 

  نصف عمود 12بالدور  :عدد الغرز
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سلسلة ونترك الغرزة التالیة  2)، *عمل 1)، عمود بلفة في نفس الغرزة (صورة تعد كغرزة عمود بلفةسالسل ( 3   .2

سلسلة ونترك الغرزة التالیة ونغلق السطر بغرة  2)، نعمل 2مرات (صورة  5عمود بلفة في الغرزة التالیة*  2ثم 

 سالسل، ونقص الخیط ونقوم بتنظیف النھایات في الجھة الخلفیة  3منزلقة في أعلى ال 

  سلسلة  2مسافة  6عمود بلفة،  12 الغرز:عدد 

  

  

نبدأ باستخدام اللون الجدید بعمل غرزة حشو برید خلفي حول العمود الثاني من أي مجموعة في الدور الثاني  .3

 ) 1(صورة 

، نقوم بعمل عمود بثالث لفات في الغرزة المتروكة من في الدور الثاني سلسلة 2(نشتغل أمام المسافة المكونة من *

سلسلة، ثم عمود بثالث لفات في نفس الغرزة من السطر  2من  ثم غرزة حشو في المسافة المكونة الدور أألول،

مرات وال نشتغل أخر  6)* 2(صورة  غرزة حشو برید خلفي في الغرزتین التالیتین من الدور الثاني 2األول، 

  غرزة حشو برید خلفي.

  ة الخلفیة نغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو برید خلفي و نقص الخیط وننظف النھایات في الجھ

  عمود بثالث لفات. 12عرزة حشو برید خلفي،  12غرزة حشو،  6عدد الغرز: 
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باستخدام اللون الجدید نبدأ بعمل غرزة حشو في ثاني غرزة حشو برید أمامي من أي مجموعة من الدور الثالث  .4

) غرزة الحشو من الدور الثالثة التالیة (عمود بلفنین في الغرز 7) * نترك الغرزة التالیة ثم نقوم بعمل 1(صورة 

) وال نشتغل أخر غرزة 2مرات (صورة 6* غرزة حشو في الغرزتین التالیتین 2ونترك الغرزة التالیة ونقوم بعمل 

 حشو

  نغلق الدور بعمل غرزة منزلفة في أول غرزة حشو ونقص الخیط ونقوم بتنظیف نھایة الخیط

  غرزة عمود بلفتین. 42غرزة حشو،  12عدد الغرز: 

  

  

  

) 1باستخدام اللون الجدید نبدأ بعمل غرزة حشو برید خلفي حول أخر غرزة عمود بلفتین من الدور السابق (صورة  .5

(أول غرزة في المروحة من الدور في الغرزة التالیة * نترك الغرزتین التالیتین، ثم نعمل غرزة حشو برید خلفي 
ي الغرزة التالیة، ثم غرزة عمود بلفة برید خلفي في الغرزة التالیة، ثم )، غرزة نصف عمود برید خلفي فالسابق

نشتغل العمود ) في الغرزة التالیة (في نفس الغرزة (غرزة عمود لفة برید خلفي ثم سلسلة ثم عمود بلفة برید خلفي
ي الغرزة التالیة، ثم )، ثم عمود بلفة برید خلفي في الغرزة التالیة، ثم نصف عمود برید خلفي فالثاني خلف األول

 ) وال نشتغل أخر غرزة حشو برید خلفي.2مرات (صورة  6غرزة حشو برید خلفي في الغرزة التالیة* 

  )كمال الدور القادم بنفس اللونتالباترون ینصح باس(نغلق الدور بعمل غرزة منزلفة في أول غرزة حشو برید خلفي 

  مسافة سلسلة 6عمود بلفة برید خلفي،  24نصف عمود برید خلفي:  12حشو برید خلفي،  12عدد الغرز: 

  

  



  www.crystalsandcrochet .comمن موقع  Helen Shrimptonھذا الباترون محفوظ بقانون الملكیة الفكریة، وھو ملك للمصممة 
 

  

أرجو الرجوع لوصف الغرزة في ( التالیة لھاالغرزة في نفس الغرزة وحشو  2نبدأ بعمل سلسلة، ثم غرزة تناقص  .6

، ثم في فراغ السلسلة من الدور الیةغرز الت 3) *نقوم بعمل  غرزة نصف عمود في 1(صورة  )بدایة الباترون

غرز  3غرزة نصف عمود)، ثم  غرزة نصف عمود في  2، سلسلة  ،نصف عمود زةغر 2السابق نقوم بعمل (

حشو في الغرزتین  2 )، ثم غرزة تناقصال تفوتي غرزة عمود بلفة برید خلفي التالیة لفراغ السلسلةالتالیة (

حشو. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في غرزة التناقص 2اخر غرزة تناقص ) وال نشتغل 2مرات (صورة  6التالیتین* 

 ونقص الخیط ونقوم بتنظیف النھایات

  سلسلة 6غرزة نصف عمود،  60تاقص حشو،  غرزة 6عدد العرز: 

  

  

  

باستخدام اللون الجدید نبدأ بعمل غرزة حشو برید خلفي في أخر غرزة نصف عمود من أي وحدة تكرار في الدور  .7

 ،4الدور ثم نقوم بالعمل أمام القطعة ونعمل غرزة نتاقص عمود بلفتین في غرزتي الحشو في *) 1السابق (صورة 

غرز  3، ثم غرز التالیة 5شو برید خلفي في ح)، ثم غرزة غرزة التناقص حشو( 6ثم نترك الغرزة التالیة من الدور 

مرات وال نشتغل غرزة الحشو  6) 2غرز التالیة* (صورة  5حشو في مسافة السلسة، غرزة حشو برید خلفي في 

 البرید الخلفي االخیرة. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في غرزة الحشو برید خلفي ونقص الخیط  وننظف النھایات

  عمود بلفتین 2غرزة تناقص  6غرزة حشو برید خلفي،  60غرزة حشو،  18: عدد الغرز
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غرزة حشو المصنوعة في فراغ السلسلة من  3(غرزة حشو في ثالث غرزة حشو  بعمل باستخدام اللون التالي نقوم .8

ة وبدأً من الغرزة الرابعة )، * نترك الثالث غرز التالی1) ثم غرزة حشو في الغرزتین التالیتین (صورة الدور السابق

مرات، ونترك الثالث غرز  4عمود بلفتین)  2سلسلة، ثم غرزة عنقود ، عمود بلفتین  2نقوم بعمل (غرزة عنقود 

) وال نشتغل آخر غرزة حشو. ونقص الخیط ونقوم 2مرات (صورة  6غرز التالیة*  7التالیة ثم غرزة حشو في 

 بتنظیف النھایات 

  سالسل.  4عمود بلفتین بینھم  2غرزة عنقود  5مجموعات مكونة من  6غرزة حشو،  42عدد الغرز: 

  

  

  

عمود بلفتین من أي مجموعة في 2باستخدام لون جدید نبدأ بعمل عمود بلفة برید أمامي حول آخر غرزة عنقود  .9

غرز التالیة، ونترك الغرزتین  3نترك الغرزتین التالیتین ثم نقوم بعمل غرزة حشو في ) * 1الدور السابق (صورة 

مرات، ثم عمود بلفة  4عمود بلفة في فراغ السلسة)  2( ونقوم بعمل عمود بلفة برید أمامي في الغرزة التالیة، ثم 

ونغلق الدور عمود بلفة برید أمامي.  ) وال نشتغل آخر غرزة2مرات (صورة  6برید أمامي في الغرزة التالیة* 

 بغرزة منزلقة في غرزة العمود بلفة برید أمامي.

  ید أمامي.غرزة عمود بلفة بر 30غرزة عمود بلفة،  48غرزة حشو،  18عدد الغرز: 
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)، ثم عمود بلفة في ذات الغرزة (صورة تعد كأول عمود بلفةسالسل ( 3باستخدام نفس لون الدور السابق، نرتفع ب  .10

عمود بلفة في الغرزة التالیة، عمود بلفة في الغرزتین  2) *نترك الغرزة التالي، غرزة حشو في الغرزة التالیة، (1

ور عمود بلفة. ونغلق الد 2) وال نشتغل أخر 2مرات (صورة  6لغرزة التالیة* عمود بلفة في ا 2مرات،  4التالیتین) 

 بغرزة منزلقة في السلسلة الثالثة (أول عمود) ونقص الخیط ونقوم بتنظیف النھایات

  غرزة عمود بلفة. 108غرزة حشو،  6عدد الغرز: 
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في أي مجموعة من الدور  16الحلقة األمامیة في العمود رقم باستخدام لون خیط جدید نقوم بعمل غرزة حشو في  .11

عمود بلفة برید أمامي) ونترك الغرزة  3، وفي نفس الغرزة نقوم بعمل (غرزة نصف عمود برید أمامي و السابق

 ) 1،2،3) (الصور وبھذا نكون أتممنا أول غرزة رافلالتالیة، ثم نقوم بعمل غرزة حشو في الحلقة األمامیة (

) وال نشتغل آخر غرزة 4مرات (صورة  6غرزة التالیین*  18غرز رافل في  6نترك الغرزة التالیة ونقوم بعمل  ثم *

) ونقص قمنا بھا في ھذا الدورأول غرزة رافل. ونغلق الدور بغرزة منزلفة في غرزة الحشو في الحلقة األمامیة (

  الخیط ونقوم بتنظیف النھایات

  غرزة رافل 36عدد الغرز: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2) ثم نقوم بعمل 10الدور باستخد لون جدید نقوم بعمل عمود بلفة في الغرزة المتروكة خلف غرزة الرافل  (  .12

مرة) (صورة  35عمود بلفة في الغرزة المتروكة خلف غرزة الرافل ( 3)، ثم 1عمود بلفة في نفس الغرزة (صورة 

 عمود بلفة.). ثم نغلق الدور بغرزة منزلقة في أول 2

  عمود بلفة  108عدد الغرز: 
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القطعة قد بدأت في االنكماش بعض الشيء في الدورین التالیین، لذا یفضل وضع عالمة في :ستالحظین أن ملحوظة
  .المسافة التي تكونھا السلسلة بین غرزتین

* ثم نقوم بعمل  )1(صورة  )أرجو مراجعة الشرح في قسم الغرز الخاصة( بلفة عمود 3 تناقص غرزةالبدأ   .13

مرات، غرزة  3سالسل)  3عمود بلفة، ثم  3سلسلة، (غرزة تناقص  2، ثم عمود بلفة 3سلسلة، ثم غرزة تناقص 

)، وال نشتغل آخر غرزة تناصق 2مرات (صورة  6عمود بلفة*  3سلسلة، غرزة تناقص   2عمود بلفة،  3تناقص 

 .ونقص الخیط ونقوم بتنظیف النھایات أول غرزة عمود بلفة. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في 3

 18سلسلة،  2مسافة مكونة من  12مسافات مكونة من سلسلة،  6عمود بلفة،  3غرزة تناقص  36عدد الغرز: 

  سالسل. 3مسافة مكونة من 

   

باستخدام لون جدید نقوم بعمل غرزة حشو فس أي مسافة مكونة من سلسلة واحدة، * ثم غرزة حشو برید أمامي  .14

غرزة نصف عمود برید أمامي في ثم سلسلة،  2غرزة نصف عمود في المسافة المكونة من  2في الغرزة التالیة، ثم 

في الغرزة التالیة، ثم  م غرزة عمود بلفة برید أماميث سالسل، 3عمود بلفة في المسافة المكونة من  3الغرزة التالیة، 

عمود بلفة في  3سالسل،  ثم عمود بلفة برید أمامي في الغرزة التالیة، ثم  3عمود بلفة في المسافة المكونة من 5

غرزة نصف عمود في  2، ثم غرزة نصف عمود برید أمامي في الغرزة التالیة، ثم سالسل 3المسافة المكونة من 

سلسلة، ثم غرزة حشو برید أمامي في الغرزة التالیة، ثم غرزة حشو في المسافة المكونة من  2فة المكونة من المسا

 ) وال نشتغل آخر غرزة حشو. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أزل غرزة حشو.2مرات (صورة  6سلسلة* 

غرزة نصف عمود برید  12غرزة نصف عمود،  24غرزة حشو برید أمامي،  12غرزة حشو،   6عدد الغرز: 

  غرزة عمود بلفة برید أمامي. 12غرزة عمود بلفة،  66أمامي، 
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ثم غرزة حشو في نفس الغرزة، ثم غرزة حشو في الغرزة التالیة (صورة  باستخدام نفس اللون، نقوم بعمل سلسلة .15

عمود  2سلسلة ثم  2عمود بلفة ثم  2غرز التالیة، ثم( 6عمود بلفة في غرز التالیة،  3) * غرزة نصف عمود في 1

غرزة  3غرز التالیة، غرزة حشو في  3غرز التالیة، نصف عمود في  6بلفة في الغرزة التالیة)، عمود بلفة في 

) وال نشتغل آخر غرزة حشو. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو. نقص 2مرات (صورة  6التالیة* 

 الخیط ونقوم بتنظیف النھایات

  سلسلة 2مسافات مكونة من  6عمود بلفة،  96غرزة نصف عمود،  36غرزة حشو،  18عدد الغرز: 

  

) * نقوم 1سلسلة. (صورة  2مسافة مكونة من  يغرزة حشو في آخر غرزة قبل أباستخدام لون جدید، نبدأ بعمل  .16

غرز التالیین ثم (في  3نترك وغرز التالیة،  8سلسلة، ثم غرزة حشو في  2ون من سلسلة، نترك الفراغ المك 2بعمل 

ة (ثم في الغرزة التالیة مرات) ثم عمود بلفتین في الغرزة التالی 3ین ثم سلسلة تالغرزة التالیة نقوم بعمل عمود بلف

مرات  7غرز التالیة *  8غرز التالیین، ثم غرزة حشو في  3ونترك  مرات) 3ین ثم سلسلة تنقوم بعمل عمود بلف

) وال نشتغل آخر غرزة حشو ونقوم بغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو. ونقوم بقص الخیط 2(صورة 

 وتنظیف النھایات

  سلسلة 2مسافات مكونة من  6مسافة مكونة من سلسلة،  36غرزة عمود بلفتین،  42و، غرزة حش 96عدد الغرز: 
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غرزة  3) * ثم 1سلسلة (صورة  2باستخدام لون جدید، تبدأ بعمل غرزة حشو في غرزة قبل المسافة المكونة من  .17

 2(أي نشتغل الغرز بوضع االبرة أسفل المسافة المكونة من  15الدور سلسلة من  2حشو في المسافة المكونة من 

، ثم نترك الغرزة التالیة، ثم غرزة عمود بلفة في الغرزة غرز التالیة 6ثم غرزة حشو في  )15سلسلة في الدور 

مرات، ثم سلسلة ، ونترك  6التالیة ( ثم سلسلة ونترك الغرزة التالیة ثم عمود بلفة في المسافة المكونة من سلسلة) 

غرز  6حشو في  الغرزة التالیة ونقوم بعمل عمود بلفة في الغرزة التالیة، ثم نترك الغرزة التالیة ثم نقوم بعمل غرزة

 شوح) وال نشتغل آخر غرزة حشو. ونقوم بغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة 2مرات (صورة  6التالیة) 

  مسافة  مكونة من سلسلة. 42رزة عمود بلفة، غ 48غرزة حشو:  90عدد الغرز: 

  

ثم غرزة ()، * 1باستخدام اللون الجدید، نبدأ بعمل غرزة حشو قبل أول عمود بلفة من أي وحدة تكرار (صورة  .18

في الخلف ونشتغل  17من الدور  ةالتالیة بحیث تكون الغرز ةالغرز بعمل  نقوم( حشو برید خلفي في الغرزة التالیة، 

برید خلفي في الغرزة التالیة،  وم غرزة حش، ثمرات 7لفات)  3) نشتغل غرزة عمود ب 16 الدور ةفي غرز ةالغرز

مرات  6* غرز التالیة  6غرز التالیة، ثم غرزة حشو في  3سلسلة، نترك  2،  غرز التالیة 6غرزة حشو في 

، وال نشتغل آخر غرزة حشو. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في غرزة الحشو. ونقص الخیط ونقوم )2(صورة 

 بتنظیف النھایات

مسافات مكونة من  6، عمود بثالث لفاتغرزة  42غرزة حشو برید خلفي،  48غرزة حشو،  72عدد الغرز: 

  سلسلتین
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غرز التالیة (صورة  4سلسلة، ثم غرزة حشو في  2نبدأ بعمل غرزة حشو في أول غرزة بعد أي مسافة مكونة من  .19

عمود بلفتین)، ثم  4غرزة عمود بلفتین ثم غرزة بیكو، ثم  4(نترك الغرزتین التالیتین، وفي الغرزة الثالثة () * 1

غرزة  3ثم غرز التالیة،  4مرات، ثم غرزة حشو في  3ة) نترك الغرزتین التالیتین، ثم غرزة حشو في الغرزة التالی

مرات  6* )الغرزة األولي ننسى والغرز التالیة ( 5، ثم غرزة حشو في )17الدور  (غرز حشو من 3حشو في 

)، وال نشتغل آخر خمس غرز حشو. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في غرزة الحشو، ونقص الخیط ونقوم 2(صورة 

 بتنظیف النھایات

  عمود بلفتین و غرزة بیكو 8مجموعة مكونة من  18غرزة حشو،  90عدد الغرز: 

  

  

  

) 1نبدأ الدور بعمل غرزة حشو برید خلفي في آخر غرزة عمود بلفتین من أي مجموعة في الدور السابق (صورة  .20

 التالیة ، ثم غرزة حشوسلسلة، ثم نترك الثالث غرز  2غرز التالیة، ثم  4* نترك الغرزة التالیة، ثم غرزة حشو في 

غرز التالیة ،غرزة حشو برید أمامي في  8غرزة حشو برید خلفي في غرز التالیة، ثم نترك الغرزة التالیة، ( 4في 

) وال نشتغل آخر غرزة 2مرات (صورة  6غرز التالیة*  8الغرزة التالیة) مرتین، ثم عرزة حشو برید خلفي في 

 منزلقة في غرزة الحشو برید خلفي. ونقص الخیط ونقوم بتنظیف النھایات حشو برید خلفي، ونغلق الدور بغرزة 

 2مسافات مكونة من  6غرزة حشو برید أمامي،  12غرزة حشو برید خلفي،  144عرزة حشو،  48عدد الغرز: 

  سلسلة
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غرزتین التالیتین سلسلة، ثم غرزة حشو في ال 2عمل غرزة حشو في أول غرزة حشو بعد المسافة المكونة من نبدأ ب .21

 3غرز التالیة، ثم نترك  4حشو في الغرزتین التالیتین، ثم غرزة حشو في  2 ) * نقوم بعمل غرزة تناقص1(صورة 

 3غرزة عمود بلفتین) ثم نترك  4  غرزة عمود بلفتین ثم غرزة بیكو ثم 4مل (عغرز، ثم في الغرزة التالیة نقوم ب

غرزة عمود  4غرز التالیة، ثم في الغرزة التالیة ( 3، نترك  ن التالیتینغرز التالیة، ثم غرزة حشو في الغرزتی

غرز التالیة، ثم  4غرز التالیة، ثم غرزة حشو في  3غرزة عمود بلفتین)، ثم نترك  4  بلفتین ثم غرزة بیكو ثم

الرجوع لشرح الغرزة في قسم الغرز  ىیتم شغل ھذه الغرزة في غرزتین متتالیتین، یرجحشو ( 2 غرزة تناقص

ونقوم بھم على المسافة ( )19غرز من (الدور  3ثم غرزة حشو في غرز التالیة،  3) ثم غرزة حشو في الخاصة

 3)، ثم غرزة حشو في وال تنسي أول غرزة والتي قد تكون مختفیة بین الغرز 19من الدور  المكونة من سلسلتین

غرز حشو، ثم نغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة  3)، وال نشتغل آخر 2مرات (صورة  6غرز التالیة * 

 حشو ونقص الخیط ونقوم بتنظیف النھایات

  غرزة بیكو 2غرزة عمود بلفتین،  16حشو،  2 غرزة تناقص 2غرزة حشو،  19عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  

بلفتین في المجموعة الثانیة من الدور السابق(صورة نبدأ الدور بعمل غرزة حشو برید خلفي في أخر غرزة عمود  .22

)، ثم غرزة 20من الدور ) والغرزة التالیة (19من الدور ) * نترك الغرزة التالیة ثم غرزة حشو في غرزة البیكو (1

غرز التالیة، (ثم غرزة حشو في  6غرز التالیة ثم غرزة حشو في  3سلسلة، ونترك  2غرز التالیة، ثم  6حشو في 

 6غرز التالیة) مرتین *  8، ثم نترك الغرزة التالي، ثم غرزة حشو برید خلفي في ة البیكو والغرزة التالیةغرز

)، وال نشتغل آخر غرزة حشو برید خلفي. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في غرزة الحشو برید 2مرات (صورة 

  ، ونقص الخیط ونقوم بتنظیف النھایات.خلفي

  سلسلة. 2خلفي، مسافة مكونة من  دغرزة حشو بری 16غرزة حشو،  15: عدد الغرز لكل وحدة تكرار
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نقوم بعمل  غرزة  )، *1سلسلة (صورة  2نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في آخر غرزة قبل أي مسافة مكونة من  .23

وال تنسي ، 22من الدور ونقوم بھم على المسافة المكونة من سلسلتین()  21الدور (غرز حشو من  3حشو في 

 3غرزة التالیة، ونترك  12، ثم غرزة حشو في )الغرزة األولى والتي قد تكون مختفیة بین الغرز من السطر السابق

غرز  3ثم نترك  غرزة عمود بلفتین)، 4  غرزة عمود بلفتین ثم غرزة بیكو ثم 4غرز التالیة، ثم في الغرزة التالیة (

ال نقوم بعمل آخر غرزة حشو. نغلق الدور و) 2مرات (صورة  6ة* غرزة التالی 12التالیة، ثم غرزة حشو في 

 بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو ثم نقص الخیط ونقوم بتنظیف النھایات

  غرزة عمود بلفتین، غرزة بیكو 8غرزة حشو،  27عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  

  

  

  

) * غرزة حشو 1بلفتین من أي وحدة تكرار (صورة نبدأ الدور بعمل غرزة حشو برید خلفي في أخر غرزة عمود  .24

غرزة التالیة، ثم  11)، ثم غرزة حشو في 22) والغرزة التالیة من (الدور 21من الدور داخل غرزة البیكو (

في غرزة البیكو (من الدور و غرزة التالیة، ثم غرزة حش 11ثم غرزة حشو في  غرز التالیة، 3سلسلتین، نترك 

) وال نشتغل آخر غرزة حشو برید 2غرز التالیة* (صورة  8والغرزة التالیة، ثم غرزة حشو برید خلفي في ) 21

 خلفي. نغلق الدور بغرزة منزلقة في غرزة الحشو برید خلفي ونقص الخیط ونقوم بتنظیف النھایات

  سلسلة. 2 غرزة حشو برید خلفي، مسافة مكونة من 8غرزة حشو،  24لكل وحدة تكرار: عدد الغرز 
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  مالحظة: یفضل استخدام عالمات في المسافة المكونة من سلسلة لسھولة تحدید مكانھا في االدوار التالیة.

غرزة ) * 1نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في أي غرزة حشو مشغولة في غرزة البیكو من الدور السابق، (صورة  .25

غرزة عمود بلفة في الغرزة التالیة،  2ي الغرزة التالیة، نصف عمود في الغرزتین التالیتین، غرزة عمود بلفة ف

غرزة عمود بلفة في الغرزة التالیة، غرزة عمود بلفة في الغرزة التالیة، غرزة نصف عمود في الغرزتین  2سلسلة، 

سلسلة  2حشو على المسافة المكونة من  3، ثم نقوم بعمل غرزة تناقص غرزة التالیة 12التالیتین، غرزة حشو في 

 6غرزة التالیة*  12، ثم غرزة خشو في )وال تنسي الغرزة األولى والتي قد ال تكون واضحة) (23في غرز (الدور 

 ) وال نقوم بعمل آخر غرزة حشو. نقص الخیط ونقوم بتنظیف النھایات2مرات (صورة 

، مسافة مكونة من غرزة نصف عمود 4حشو،  3غرزة تناقص  3غرزة حشو،  24عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  سلسلة.

  

  

غرزة حشو في  3*  )1نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في آخر غرزة حشو قبل أي مسافة مكونة من سلسلة (صورة  .26

غرزة التالیة  17ثم غرزة حشو في  ،من الدور السابق والمسافة المكونة من سلسلة) 23(من الدور و كغرزة البی

)، ثم غرزة حشو برید أمامي في الغرزة التالیة، ثم غرزة حشو  واضحة وال تنسي أول غرزة والتي قد تكون غیر(

ال نشتغل آخر غرزة حشو. ثم نغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة و) 2مرات (صورة  6غرزة التالیة*  17في 

 نقص الخیط ونقوم بتنظیف النھایاتوحشو، 

  أماميغرزة حشو برید  1غرزة حشو،  37عدد الغرز في كل ضلع: 
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 4من سلسلة من الدور السابق، ثم غرزة حشو في أي مسافة مكونة  أول غرزة حشو في نبدأ بعمل غرزة حشو في .27

 3غرز التالیة، (سلسلة ثم نترك الغرزة التالیة ثم غرزة عنقود  4) * غرزة نصف عمود في 1غرز التالیة (صورة 

مرات،  5عمود بلفتین)  3(سلسلة ثم نترك الغرزة التالیة ثم غرزة عنقود مرات، ثم  3عمود بلفة في الغرزة التالیة) 

مرات، ثم سلسلة، ونترك الغرزة التالیة، ثم غرزة  3عمود بلفة)  3ثم (سلسلة ونترك الغرزة التالیة ثم غرزة عنقود 

غرز  5آخر  ) وال نشتغل2مرات (صورة  6غرز التالیة)*  7غرز التالیة، ثم غرزة حشو في  4نصف عمود في 

 حشو. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو

عمود  3عنقود  5عمود بلفة،  3عنقود  6غرزة نصف عمود،  8غرزة حشو،  7عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  سلسلة  1مسافة مكونة من  12بلفتین، 

  

  ملحوظة: ستالحظین ان القطعة بدأت في االنكماش بعض الشيء، لكن ال تقلقي.

غرزة حشو في نفس  مث )نستكمل عمل ھذا الدور بذات الخیط المستخدم في الدور السابق نبدأ بعمل سلسلة ( .28

غرز التالیة، ( سلسلة، ثم نترك  3) * غرزة نصف عمود في 1غرز التالیة، (صورة  4الغرزة، ثم غرزة حشو في 

مرات، (سلسلة، نترك الغرزة التالیة،  4سلسلة)  عمود بلفة في المسافة المكونة من 3الغرزة التالیة، ثم غرزة عنقود 

مرات، (سلسلة، ثم نترك الغرزة التالیة، ثم غرزة  4عمود بلفتین في المسافة المكونة من سلسلة)  3غرزة عنقود 

 4، نترك الغرزة التالیة، غرزة نصف عمود في مرات، سلسلة 4عمود بلفة في المسافة المكونة من سلسلة)  3عنقود 

غرز حشو. ونغلق الدور  5) وال نشتغل آخر 2مرات (صورة  6غرز التالیة *  7الیة، غرزة حشو في غرز الت

 بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو

عمود  3عنقود  4عمود بلفة،  3عنقود  8غرزة نصف عمود،  6غرزة حشو،  7عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  مسافة مكونة من سلسلة. 13بلفتین، 
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) * غرزة نصف 1غرز التالیة، (صورة  5وغرزة حشو في نفس الغرزة، ثم غرزة حشو في  نقوم بعمل سلسلة .29

ثم غرزة نصف عمود برید أمامي في  غرز التالیة، ( غرزة نصف عمود في المسافة المكونة من سلسلة 2عمود في 

غرزة التالیة  2د في مرة، ثم غرزة نصف عمود في مسافة السلسلة التالیة، ثم غرزة نصف عمو 12الغرزة التالیة) 

)، وال نشتغل 2مرات (صورة  6غرز التالیة *  9(وال تنسي أول غرزة بعد مسافة السلسلة)، ثم غرزة حشو في 

 نغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو وغرز حشو.  6آخر 

  غرزة نصف عمود برید أمامي 12غرزة نصف عمود،  17غرزة حشو، 9عدد الغرز لكل وحدة تكرار:

  

  .مالحظة: یفضل أن تضعي عالمة في العمود الثاني من التزاید لسھولة العد

عمود بلفة في 2) * ثم نقوم بعمل غرزة تزاید 1(صورة  )وتعد كأول عمود في الدور الجدیدسالسل ( 3نقوم بعمل  .30

عمود بلفة في الغرزة التالیة، ثم غرزة عمود بلفة  2غرز التالیة، ثم غرزة تزاید  9ثم عمود بلفة في  الغرزة التالیة،

 )2مرة (صورة  12غرز التالیة *  8في 

سالسل) ونقص  3وال نقوم بعمل آخر عمود بلفة. ونغلق الدور بغرزة منولقة في أعلى سلسلة (أول عمود مكون من 

  تالخیط ونقوم بتنظیف النھایا

  عمود بلفة 252عدد الغرز: 

  

  ونصل لنھایة الجزء األول من الباترون

  ستبدو القطعة ذات حواف مرتفعة للداخل، ال تقلقي سیتحسن الوضع في الجزء الثاني

  اركتك لنا في ھذه الرحلة الممتعةششكراً لم

  Helen’s Hookaholicsللمساعدة واالستفسار یمكنك االنضمام إلى صفحة الفیس بوك الخاصة بالمصممة: 
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https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 

  

  

  رسالة من مصممة الباترون: 

اركة لینك الباترون شتذكري بأن ھذا الباترون ھو من تصمیمي وھو محفوظ بقوانین حقوق الملكیة الفكریة. یمكن لكي م

، ویحق لكي طباعة الباترون  Raverlyالخاص بي سواء من خالل موقعي االلكتروني أو من خالل صفحتي على موقع 

  الستخدامك الشخصي فقط، لكن ال تقومي ببیعھ أول نشره أو تغییر أي شيء وارد بھ بأي طریقة كانت. 

  فإني أحترمك وأقدرك وأنتظر المعاملة بالمثل

  ي مع حب

  ھیلین

  

  

  

  مع تحیاتي

  ربیةعلى اللغة الإمترجمة الباترون 

 ماریان زخاري

  أرجو تقییم الترجمة للوصول إلى نسخة أفضل وسھلة الفھم

  لإلستفسار والمساعد والتقییم یرجى التواصل على المیل الخاص

 marian_szakhary@yahoo.com 


