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  الغرز والمصلحات المستخدمة  

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

      غرزة البرید الخلفیة 
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  الخاصة والشرح التفصیلي ستكتب باللون البنفسجي وبخط مائل، لعلھا تسھل الرحلة وتزید من متعة الشغلاالرشادات 

  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 

  بنھایتھا الستكمال وحدة التكرار المرات الموضح د( ) االرشادات الموضحة بین القوسین تكرر عد -

  

  الغرز  الخاصة / المختلفة

الجدیدة/المختلفة المستخدمة في ھذا الباترون، لذا یمكنك التعرف علیھا من خالل صفحة الیوتیب  ھناك العدید من الغرز-

  لكل غرزة ) أو متابعة االرشادات والشرح المرفق غرز جدیدةالخاصة بالمصممة لشرح تلك الغرز. (

ناخد لفتین خیط على االبرة وندخل في الغرزة ونلف  –عمود بلفتین في غرزة واحدة  2: عمل 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  2: بدء السطر ب عمود بلفتین 2عنقود البدء بغرزة 

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

  ثالث مرات) 

  عمود بلفة، ثم سلسلة، ثم عمود بلفة في نفس الغرزة :Vغرزة 

في نفس الغرزة، ثم نخرج االبرزة من الخیط ونضعھا في أول عمود من  عمود بلفة 5وھي تتكون من  غرزة الفشارة:

وھذه السلسلة ھي ) ثم نقوم بعمل سلسلة ( كما في الغرزة المنزلقةاألمام إلى الخلف ثم نضعھا في الحلقة المتروكة ونجذبھا (

  )جزء من تكوین الغرزة وال تعد عندما یتطلب الباترون عمل عدد من السالسل

في  ونقوم بعمل غرزة برید أماميمرات على اإلبرة  3نقوم بلف الخیط عمود بثالث لفات برید أمامي: *  5ص غرزة تناق

لفات على  6مرات) لیصبح لدینا 5مرات * ( 3الغرزة المشار إلیھا، (ثم نقوم بلف الخیط على اإلبرة مرة ونخرج من لفتین) 

  یع اللفات مرة واحدة.اإلبرة، ثم نقوم بلف الخیط على االبرة ونخرج من جم
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 251)، ثم غرزة عمود بلفة في 1باستخدام لون جدید نبدأ بعمل غرزة عمود بلفة برید خلفي في أي غرزة (صورة   .31

 غرزة التالیة. نغلق الدور بغرزة منزلقة في أول عمود بلفة برید خلفي. 

  غرزة عمود بلفة برید خلفي 252عدد الغرز: 

  

  

غرز  6) * عمود بلفة في 1) ثم عمود بلفة في نفس الغرزة (صورة وتعد غرزة عمود بلفةسلسلة ( 3نقوم بعمل   .32

منزلقة في  عمود بلفة. نغلق الدور بغرزة 2مرة، وال نشتغل آخر  36عمود بلفة في الغرزة التالیة *  2التالیة، ثم 

 قوم بتنظیف النھایات، ونقص الخیط ون)سلسلة 3أول عمود مكون من أعلى سلسلة (

  عمود بلفة 288عدد الغرز: 
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نصح بوضع عالمات في الغرز التالیة: توضع عالمة في العمود أعلى غرزة الحشو قبل البدء في الدور القادم یُ 

عالمة أخرى بعد ترك  12غرزة ونضع عالمة جدیدة ، ووتوضع  24، ثم نترك 26المشغولة في البیكو من الدور 

  غرزة بین كل منھما كما في الصورة  24
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ثم غرزة )، 1عالمة (صورة  أولالسابعة قبل  ةالغرزباستخدام لون جدید، نبدأ بعمل غرزة حشو برید خلفي في   .33

 ). ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو برید خلفي. 2غرزة التالیة (صورة  287حشو برید خلفي في 

  غرزة حشو برید خلفي 288عدد الغرز: 
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 3* نترك  )1ة (صورة غرز التالی 3نبدأ الدور بعمل سلسلة ثم غرزة حشو في نفس الغرزة، ثم غرزة حشو ف   .34

) نقوم بعمل (غرزة غرزة الحشو برید خلفي المشغولة حول الغرزة ذات العالمةغرز التالیة، وفي الغرزة التالیة (

غرز  3، ثم نترك عمود بلفتین في نفس الغرزة 2مرات، ثم غرزة عنقود  4عمود بلفتین، ثم سلسلة)  2عنقود 

غرز حشو. ونغلق الدور  4)، وال نقوم بعمل آخر 2مرة (صورة  12ة * غرزة التالی 17التالي، ثم غرزة حشو في 

 بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو. ونقص الخیط ونقوم بتنظیف النھایات.

  مسافات مكونة من سلسلة.  4عمود بلفتین،  2غرزة عنقود  5غرزة حشو،  17عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  

  
  

) * 1(صورة  باستخدام لون جدید، نبدأ بعمل غرزة حشو في آخر غرزة حشو من أي وحدة تكرار في الدور السابق  .35

 2عمور بلفة برید أمامي في الغرزة التالیة، ثم عمود بلفة في الغرزة التالیة، ثم ( 2نترك الغرزتین التالیتین، ثم 

عمود  2، ثم غرزة عمود بلفة برید أمامي في الغرزة التالیة، ثم مرات 4عمود بلفة في المسافة المكونة من سلسلة) 

)، وال 2مرة (صورة  12غرزة التالیة *  11بلفة في الغرزة التالیة، ثم نترك الغرزتین التالیتین، ثم غرزة حشو في 

غرزة حشو. ونغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة حشو، ونقص الخیط ونقوم بتنظیف  2نقوم بعمل آخر 

 النھایات. 

  عمود بلفة برید أمامي.  5غرزة عمود بلفة،  12غرزة حشو،  11عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 
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) * (نترك 1لدور السابق (صورة نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في آخر غرزة حشومن أي وحدة تكرار في ا  .36

عمود بلفة في الغرزة التالیة، نترك الغرزتین التالیتین، ثم غرزة حشو في  7 غرزة صدفة أي الغرزتین التالیتین، ثم

)، وال نقوم بعمل آخر غرزة 2مرة (صورة  12*  غرز التالیة 10مرات، ثم غرزة حشو في  3الغرزة التالیة) 

 ة منزلقة في أول غرزة حشو، ونقص الخیط ونقوم بتنظیف النھایاتحشو. نغلق الدور بعمل غرز

  غرزة عمود بلفة 21غرزة حشو،  13عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  

  

لحلقة الثالثة مالحظة: عند عمل غرزة الحشوفي الحلقة الخلفیة یفضل ان یتم شغلھا في كل من الحلقة الخلفیة وا
  وذلك للحصول على غرز أكثر ثبات الغرزةالمكونة للغرزة والتي تكون في خلف 

نبدأ بعمل غرزة حشو في سادس غرزة حشو من أي وحدة تكرار في الدور السابق، ثم غرزة حشو في الغرزة   .37

 2في الغرزة التالیة، ثم  Vغرز التالیة، (ثم نقوم بعمل غرزة  3) * نقوم بعمل سلسلة، ونترك 1التالیة (صورة 

  Vمرات، ثم غرزة  3سلسلة)  2غرزة الصدفة، ثم حلقة الخلفیة في رابع عمود بلفة من سلسلة، ثم غرزة حشو في ال

، وال )2مرة (صورة  12غرز التالیة)  3غرز التالیة، ثم غرزة حشو في  3في الغرزة التالیة، ثم سلسلة، ثم نترك 

الخیط ونقوم بتنظیف  غرزة حشو. نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة حشو، ونقص 2نقوم بعمل آخر 

 النھایات.

مسافة مكونة من  V ،2غرزة  4غرزة حشو في الحلقة الخلفیة،  3غرزة حشو،  3عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  سلسلة. 2مسافات مكونة من  6سلسلة، 
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غرزة صدفة )، * (1من أي وحدة تكرار (صورة  Vنبدا الدور بعمل غرزة حشو في غرزة الحشو قبل أول غرزة   .38

، ثم غرزة حشو في غرزة الحشو في الحلقة Vفي فراغ السلسلة من غرزة  )عمود بلفة في غرزة واحدة 7أي (

 12غرز التالیة *  3غرزة حشو في التالیة، ثم  Vمرات، ثم غرزة صدفة في غرزة  3) الخلفیة من الدور السابق

)، وال نقوم بعمل آخر غرزة حشو. نقوم بغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة حشو. ونقص 2مرة (صورة 

 الخیط ونقوم بتنظیف النھایات.

  عمود بلفة) 7غرز صدفة (مكونة من  4غرزة حشو،  6عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  
  

في رابع عمود بلفة في آخر غرزة صدفة من أي  باستخدام لون جدید، نبدأ بعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفیة  .39

ثم غرزة عمود بلفتین في الغرزة التالیة، ثم عمود بلفتین في الغرزة التالیة،  2)، * سلسلة، 1وحدة تكرار (صورة 

یرجى سلسلة، ثم غرزة الفشارة في الغرزة التالیة ( 3رابع عمود بلفة من غرزة الصدفة، سلسلة، ( غرزة حشو في 

مرات، ثم غرزة حشو في الخلقة الخلفیة في رابع  3سلسلة)  3)، الرجوع لشرح الغرزة في قسم الغرز الخاصة

حشو في الحلقة الخلفیة. ونغلق الدور بعمل  )، وال نقوم بعمل آخر عرزة2مرة (صورة  12عمود بلفة من الصدفة * 

 ة في أول غرزة حشو في الحلقة الخلفیة، ونقص الخیط، ثم نقوم بتنظیف النھایات.غرزة منزلق

مسافة مكونة  2غرز عمود بلفتین، 5غرز فشارة،  3غرزة حشو في الحلقة الخلفیة،  4عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  سلسلة. 3مسافة مكونة من  6من سلسلة، 
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برید أمامي حول آخر غرزة فشارة من أي وحدة تكرار من الدور  باستخدام لون جدید، نبدأ بعمل غرزة عمود بلفة  .40

سلسلة، ثم عمود بلفة في الغرزة التالیة، عمود بلفة في  3عمود بلفة في المسافة المكونة من  3)، * 1السابق (صورة 

افة المكونة من غرز التالیة، عمود بلفة في المس 5المسافة المكونة من سلسلة، ثم عمود بلفة في الحلقة الخلفیة في 

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

سلسلة، ثم غرزة نصف عمود في الغرزة التالیة،  3غرز نصف عمود في المسافة المكونة من  3الغرزة التالیة، ثم 

غرز حشو  3، ثم غرزة حشو برید أمامي في الغرزة التالیة، ثم سلسلة 3 غرز حشو في المسافة المكونة من 3ثم 

غرز نصف عمود في المسافة  3سلسلة، غرزة نصف عمود في الغرزة التالیة، ثم  3في المسافة المكونة من 

غرزة ، وال نشتغل آخر )2مرة (صورة  12*  سلسلة، ثم عمود بلفة برید أمامي في الغرزة التالیة 3المكونة من 

 عمود بلفة برید أمامي. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول عمود بلفة برید أمامي.

غرز عمود  10غرز نصف عمود،  8غرزة حشو برید أمامي،  1غرزة حشو،  6 عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  عمود بلفة برید أمامي.  2غرز عمود بلف في الحلقة الخلفیة،  5بلفة، 

  

  
  

 383ن، نبدأ الدور بعمل سلسلة وغرزة نصف عمود في نفس الغرزة، ثم غرزة نصف عمود في باستخدام نفس اللو  .41

 ) 1غرزة التالیة. (صورة 

  نغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة نصف عمد، ونقص الخیط، ونقوم بتنظیف النھایات

  غرزة نصف عمود. 384عدد الغرز: 
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النصف عمود المشغولة في عمود بلفة في مسافة السلسلة  قبل مجموعة نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في غرزة   .42

نقوم بعمل الغرز التالیة في ، * ()1، ثم غرزة حشو في الغرزتبن التالیتین (صورة 39غرز العمود بلفتین من الدور 

 ات برید أماميعمود بثالث لف 5غرزة تناقص ) نقوم بعمل 39أمام الغرز من االدوار التالیھ للدور  39غرز الدور 

)، یرجى الرجوع لوصف وشرح كیفیة عمل الغرزة في قسم الغرز الخاصة( 39غرز عمود بلفتین من الدور  5في 

غرز حشو. وغلق الدور بعمل  3)، وال نقوم بعمل آخر 2مرة (صورة  12غرزة التالیة*  31ثم غرزة حشو في 

 بتنظیف النھایاتغرزة منزلقة في أول غرزة حشو، ونقص الخیط ونقوم 

  عمود بثالث لفات برید أمامي 5غرزة تناقص  1غرزة حشو،  31عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  

غرز  3، ثم غرزة في عمود بثالث لفات برید أمامي 5غرزة تناقص غرزة قبل أي  5نبدأ بعمل غرزة حشو في   .43

عمود  5أي غرزة تناقص في الغرزة التالیة ( ي) * نترك الغرزة التالیة، ثم غرزة حشو برید أمام1التالیة، (صورة 

)، وال 2مرة (صورة  12*  غرزة التالیة 29)، ثم نترك الغرزة التالیة، ثم غرزة حشو في بثالث لفات برید أمامي

 غرز حشو. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو.  4نشتغل آخر 

  شو برید أماميح ) غرزة1غرزة حشو، ( 29عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 
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غرز التالیة،  3) * نترك 1باستخدام نفس الخیط، نبدأ الدور بعمل سلسلة و غرزة حشو في نفس الغرزة (صورة   .44

 3عمود بلفتین،  3) نقوم بعمل ( غرزة عنقود غرزة حشو برید أمامي من الدور السابق أيوفي الغرزة التالیة (

غرز التالیة، ثم  7غرز التالیة، ثم غرزة حشو في  3بلفتین، ثم نترك عمود  3سلسلة) مرتین، ثم غرزة عنقود 

غرز  7)، ثم غرزة حشو في غرز حشو في غرزتین فقط 4لیصبح لدینا تین التالیتین (زحشو في الغر 2غرزة تزاید 

شو، ال نقوم بعمل آخر غرزة حشو. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حو)، 2مرة (صورة  12التالیة * 

 ونقص الخیط ونثوم بتنظیف النھایات. 

  سلسلة. 3مسافة مكونة من  2عمود بلفتین،  3غرزة عنقود  3غرزة حشو،  25عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  

  

)، * نترك الغرزتین التالیتین، ثم 1غرزة قبل أي مجموعة غرز عنقود ( صورة  3نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في   .45

سلسلة، ثم عمود  3غرزة عمود بلفة في المسافة المكونة من  5مامي في الغرزة التالي، ثم غرزة عمود بلفة برید أ

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

)، وال نقوم 2مرة (صورة  12ز التالیة * غر 10، ثم نترك الغرزتین التالیتین، ثم غرزة حشو في الغرزة التالیة

 نقص الخیط، ونقوم بتنظیف النھایاتوبعمل آخر غرزة حشو. نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة حشو، 

عمود بلفتین برید  1عمود بلفة برید أمامي،  2عمود بلفة،  10غرزة حشو،  22عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  أمامي. 

  



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

  ونصل لنھایة الجزء الثاني 

إذا كنِت ترغبین في فرد القطعة بعد االنتھاء من ھذا الجزء، فال تقومي بشد الغرز ولكن یكفي مد راحتي یدك علیھا بلطف 

دبابیس و تعریضھا لحرارة ھادئة  كحرارة مجفف الشعرإذا كنِت تستخدمین خیوط صناعیة مثل االكریلك، بلفردھا وتثبیتھا 

  بعض من رذاذ المیاه وترك القطعة لتجف إذا كنِت تستخدمین خیوط طبیعیة مثل القطن. ویمكنك رش 

  شكراً لمشاركتك لنا في ھذه الرحلة الممتعة

  Helen’s Hookaholicsللمساعدة واالستفسار یمكنك االنضمام إلى صفحة الفیس بوك الخاصة بالمصممة: 

https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/  

  رسالة من مصممة الباترون: 

تذكري بأن ھذا الباترون ھو من تصمیمي وھو محفوظ بقوانین حقوق الملكیة الفكریة. یمكن لكي مشاركة لینك الباترون 

، ویحق لكي طباعة الباترون  Raverlyفحتي على موقع الخاص بي سواء من خالل موقعي االلكتروني أو من خالل ص

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

  فإني أحترمك وأقدرك وأنتظر المعاملة بالمثل

  مع حبي 

  ھیلین

  

  مع تحیاتي

  مترجمة الباترون إلى اللغة العربیة

 زخاريماریان 

  أرجو تقییم الترجمة للوصول إلى نسخة أفضل وسھلة الفھم

  لإلستفسار والمساعد والتقییم یرجى التواصل على المیل الخاص

 marian_szakhary@yahoo.com 

  

  


