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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. (

ندخل االبرة في الحلقة الخلفیة من غرزة العمود بلفتین ثم ندخلھا في الحلقة الخلفیة للغرزة المشغول بھا : حشو مطویة غرزة

الخیط على االبرة مرة ونخرج من لفتین ثم نلف الخیط على االبرة ونخرج نفس غرزة العمود بلفتین من الدور السابق ونلف 

  من لفتین

في الجزء التالي سنقوم بالعمل حول العمود الذي سبق وقمنا بھ رزة التالیة، (نقوم بعمل عمود بلفة في الغ: خرزغرزة ال

) نلف الخیط على االبرة مرة وندخل االبرة في الفراغ السابق ھسابقة لبحیث توضع االبرة في الفراغ بین العمود والغرزة ال

لفات من  7مرات لیصبح لدینا  3الخطوات لفات على االبرة ثم نكرر نفس  3للعمود ونلف الخیط على االبرة لیصبح لدینا 

  فیدیو شرح تفصیليالخیط على االبرة ثم نلف الخیط على االبرة مرة ونخرج من جمیع اللفات الموجودة على االبرة. 

  سالسل أو البدء بعمود بلفة ونكمل باقي الخطوات كما بالشرح. 3ولبدء الدور بغرزة الخرز نقوم باالرتفاع 

 ،ونلف الخیط مرة على االبرة ونخرجالمشار إلیھا أي الدخول في الغرزة  –غرزة حشو معاً  2عمل : حشو 2غرزة تناقص 

مرة أخرى  لف الخیطنقوم بثم  لفات 3، لیصبح على االبرة خرجثم ندخل الغرزة المجاورة ونلف الخیط لفة على االبرة ون

 والخروج من كل اللفات مرة واحدة
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من أي  المسافة المكونة من سلسلة أي مجموعة یتوسطھا نبدأ الدور بعمل غرزة حشو في خامس غرزة حشو قبل  .46

) * نترك الغرزة التالیة، ثم عمود بلفتین في 1غرز التالیة (صورة  3، ثم نقوم بعمل غرزة حشو في وحدة تكرار

، ثم عمود بلفتین في في الغرزة التالیةفي الحلقة األمامیة عمود بلفتین  5غرز التالیة، ثم  6الحلقة األمامیة في 

غرزة حشو في  2غرز التالیة، ثم  6رزة حشو في غرز التالیة، ونترك الغرزة التالیة، (غ 6الحلقة األمامیة في 

غرز حشو.  4)، وال نقوم بعمل آخر 2مرة (صورة  12غرز التالیة *  7الغرزة التالیة) مرتین، ثم غرزة حشو في 

 ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو.

  األمامیة.عمود بلفتین في الحلقة  17غرزة حشو،  22عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  

  

غرزة الحشو المطویة تشغل في الحلقة الخلفیة من غرزة العمود بلفتین وفي الحلقة الخلفیة من غرز الدور  ملحوظة:

45.  

غرز التالیة (صورة  3باستخدام نفس اللون، نقوم بعمل سلسلة ثم غرزة حشو في نفس الغرزة، ثم غرزة حشو في   .47

( في غرزة حشو مطویة في الغرزة التالیة  5)،ثم  45في الدورة (غرز التالی 6) * ثم غرزة حشو مطویة في 1

 22غرز التالیة، ثم غرزة حشو في  6)، ثم غرزة حشو مطویة في ویفضل وضع عالمة للغرزة الثالثة) (45الدور 

رز حشو. ونغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غ 4) وال نقوم بعمل آخر 2مرة (صورة  12غرزة التالیة * 

 ، ونقوم بقص الخیط وتنظیف النھایات. غرزة حشو

  غرزة حشو مطویة.  17غرزة حشو،  22عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 
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من أي  المسافة المكونة من سلسلة أي مجموعة یتوسطھا غرزة حشو قبلنبدأ الدور بعمل غرزة حشو في رابع   .48

، ثم (غرزة خرز في الغرزة ) * نترك الغرزتین التالیتین 1 ، ثم غرزة حشو في الغرزة التالیة، (صورةوحدة تكرار

سلسلة، ثم غرزة  2مرات، وفي الغرزة ذات العالمة ( غرزة خرز، ثم  4التالیة، ثم نترك الغرزة الغرزة التالیة) 

غرزة مرات، ثم نترك الغرزتین التالیتین، ثم  4خرز)، (نترك الغرزة التالیة، ثم غرزة خرز في الغرزة التالیة) 

نغلق الدور بعمل غرزة و)، وال نقوم بعمل آخر غرزتي حشو. 2مرة ( صورة  12غرزة التالیة *  18حشو في 

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

  سلسلة. 2غرزة خرز، مسافة مكونة من  10غرزة حشو،  18عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

 

  

  ذلك لعدد صحیح لغرز الدور التالي.غرزتین متتالیتین و ینتج عنھایراعى أن غرزة الخرز ملحوظة: 

من أي وحدة  سلسلة2المسافة المكونة من  أي مجموعة یتوسطھا غرزة حشو قبلنبدأ بعمل غرزة حشو في خامس   .49

عمود بلفة في الغرزة  2ثم ) * نترك الغرزتین التالیتین، 1، ثم غرزة حشو في الغرزتین التالیتین، (صورة تكرار

 2سلسلة، ثم  2عمود بلفة، ثم  2( سلسلة  2غرز التالیة، ثم في المسافة المكونة من  9التالیة، ثم عمود بلفة في 

عمود بلفة في الغرزة التالیة، ثم نترك الغرزتین التالیتین، ثم  2غرز التالیة، ثم  9عمود بلفة)، ثم عمود بلفة في 

 غرزة حشو.  3)، وال نقوم بعمل آخر 2مرة (صورة  12ة التالیة * غرز 14غرزة حشو في 

  . نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة حشو

  سلسلة. 2غرزة عمود بلفة، مسافة مكونة من  26غرزة حشو،  14عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 
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كل وحدة تكرار سیكون مشغول في آخر للتأكد من أن الغرز في أماكنھا الصحیحة، أول عمود بلفة من ملحوظة: 

  ، كما أن آخر عمود بلفة سیكون في أول غرزة حشو.49غرزة حشو من الدور 

  

نترك الغرزتین التالیتین، (عمود بلفة في الغرزة ) * 1نقوم بعمل سلسلة ثم غرزة حشو في نفس الغرزة (صورة   .50

سلسلة ثم عمود  2سلسلة (عمود بلفة ثم  2لمكونة من مرات، ثم في المسافة ا 7التالیة، ثم نترك الغرزة التالیة) 

مرات،  نترك الغرزة التالیة، ثم غرزة  7بلفة)، ثم ( سلسلة، نترك الغرزة التالیة، عمود بلفة في الغرزة التالیة) 

)، وال نقوم بعمل آخر غرزة حشو. نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة 2مرة (صورة  12غرز التالیة *  10حشو في 

 ول غرزة حشو. ونقص الخیط ونقوم بتنظیف النھایاتفي أ

 2مسافة مكونة من  1 مسافة مكونة من سلسلة، 14عمود بلفة،  16غرزة حشو،  10عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  سلسلة.
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* (غرزة حشو برید   )1نبدأ بعمل غرزة حشو في آخر غرزة حشو من أي وحدة تكرار للدور السابق (صورة   .51

مرات، ثم غرزة حشو برید  7 )49في الغرزة المتروكة من الدور خلفي في الغرزة التالیة، ثم عمود بثالث لفات 

غرزة حشو في  3، ثم 49سلسلة من الدور  2خلفي في الغرزة التالیة، ثم عمود بثالث لفات في المسافة المكونة من 

)، ثم لتحدید المنتصف ویفضل وضع عالمة على غرزة الحشو الثانیة( 50 سلسلة من الدور 2المسافة المكونة من 

، (غرزة حشو برید خلفي في الغرزة التالیة، ثم 49سلسلة من الدور  2عمود بثالث لفات في المسافة المكونة من 

الیة، ثم مرات، ثم غرزة حشو برید خلفي في الغرزة الت 7 )49في الغرزة المتروكة من الدور عمود بثالث لفات 

)، وال نقوم بعمل آخر غرزة حشو. ونغلق الدور بغرزة 2مرة (صورة  12غرز التالیة *  10غرزة حشو في 

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

عمود بثالث لفات، غرزة حشو  16غرزة حشو برید خلفي،  16غرزة حشو،  12عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  لتحدید المنتصف. 
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غرزة حشو في سادس غرزة حشو من أي وحدة تكرار من الدور السابق، ثم غرزة حشو في نبدأ الدور بعمل   .52

 17الغرزة التالیة، ثم عمود بلفة في عمود بلفة في  2) * نترك الغرزتین التالیتین، ثم 1الغرزة التالیة، (صورة 

عمود بلفة  2سلسلة، ثم  2عمود بلفة، ثم  2غرزة التالیة، وفي غرزة الحشو ذات العالمة لتحدید المنتصف ( 

غرزة  17)، ثم عمود بلفة في 56سلسلة حتى ننتھى من الدور  2المسافة المكونة من ینصح بوضع عالمة في (

مرة  12غرز التالیة *  4لغرزة التالیة، ثم نترك الغرزتین التالیتین، ثم غرزة حشو في عمود بلفة في ا 2التالیة، ثم 

) وال نقوم بعمل آخر غرزتي حشو من آخر وحدة تكرار. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة 2(صورة 

 حشو. 

  سلسلة.  2عمود بلفة، مسافة مكونة من  42غرزة حشو،  4عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  

عمود بلفة في  2) * نترك الغرزة التالیة، ثم 1ثم غرزة حشو في نفس الغرزة (صورة  بعمل سلسلةالدور نبدأ   .53

 2سلسلة،  2عمود بلفة،  2سلسلة ( 2غرزة التالیة، في المسافة المكونة من  20الغرزة التالیة، ثم عمود بلفة في 

من آخر عمود  ة تنسي أول غرزة والتي قد تكون غیر واضحوالغرزة التالیة (  20عمود بلفة)، ثم عمود بلفة في 

مرة  12تین التالیتین * عمود بلفة في الغرزة التالیة، نترك الغرزة التالیة، ثم غرزة حشو في الغرز 2)، ثم بلفة

)، وال نقوم بعمل آخر غرزة حشو من آخر وحدة تكرار. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة 2(صورة 

 نقص الخیط، ونقوم بتنظیف النھایات.حشو، و

  سلسلة.  2عمود بلفة، مسافة مكونة من  48غرزة حشو،  2عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 
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سلسلة ، غرزة نصف عمود) في  2، ثم ( سلسلة 2نبدأ الدور بعمل غرزة نصف عمود في أي مسافة مكونة من   .54

بحیث تكون الثانیة خلف عمود بلفة برید خلفي حول الغرزتین التالیتین معاً،  2) * (1نفس المسافة، (صورة 

عمود بلفة برید خلفي حول الغرزتین التالیتین معاً،  2مرة، غرزة حشو في الغرزتین التالیتین، ثم ( 12) األولى

سلسلة،  2سلسلة ( غرزة نصف عمود، ثم  2مرة، وفي المسافة المكونة من  12) ف األولىبحیث تكون الثانیة خل

)، وال نقوم بعمل آخر مجموعة منتصف والمكونة من نصف عمود، 2مرة (صورة  12ثم غرزة نصف عمود)*  

 سلسلة، نصف عمود.  2

  نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة نصف عمود.

غرزة عمود بلفة برید خلفي، مسافة  48غرزة نصف عمود،  2غرزة حشو،  2عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  سلسلة.  2مكونة من 

  

سلسلة ( غرزة  2) * في المسافة المكونة من 1نبدأ الدور بعمل سلسلة ثم غرزة حشو في نفس الغرزة (صورة   .55

على أن تبقى حتى االنتھاء من  لمسافة المكونة سلسلةینصح بوصع عالمة في احشو، ثم سلسلة، ثم غرزة حشو) (

)، ثم غرزة وال تفوتي أول غرزة والتي قد تكون غیر واضحةغرزة التالیة ( 25) ثم غرزة حشو في 62الدور 

) وال نقوم بعمل 2مرة (صورة  12غرزة التالیة *  25حشو في الغرزتین التالیتین، ثم غرزة حشو في  2تناقص 

 آخر غرزة حشو من آخر وحدة تكرار. 

  نغلق الدور بغرزة منزلقة في أو غرزة حشو، ونقص الخیط، ونقوم بتنظیف النھایات.

  لةحشو، مسافة مكونة من سلس 2اقص غرزة تن 1 غرزة حشو، 52عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 
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  ونصل لنھایة الجزء الثالث

  ال ینصح بفرد القطعة في ھذه المرحلة.

  

  

  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: 

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

طباعة الباترون  ، ویحق لكِ  Raverlyسواء من خالل موقعي االلكتروني أو من خالل صفحتي على موقع  الخاص بي

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

  فإني أحترمك وأقدرك وأنتظر المعاملة بالمثل

  مع حبي 

  ھیلین

  

  مع تحیاتي

  لباترون إلى اللغة العربیةمترجمة ا

 ماریان زخاري

  أرجو تقییم الترجمة للوصول إلى نسخة أفضل وسھلة الفھم

  والتقییم یرجى التواصل على المیل الخاص ةلإلستفسار والمساعد

 marian_szakhary@yahoo.com  


