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   رابعس (المساحة المقدسة) الجزء الیباترون ساكرید سب

  میع الحقوق محفوظة ج – 2019حقوق الملكیة الفكریة: ھیلین شرمبتون، 
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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 
  

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

  اإلشارة إلى صورة ما ستكون (صورة) -

العدد الموضح المكونة لوحدة التكرار والتي  تكرر حسب 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 -

  الخاصة / المختلفة الغرز

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

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

  عمود بلفة) في نفس الفراغ أو الغرزة. 2سلسلة، ثم  2عمود بلفة، ثم  2وھي تتكون من (: مزدوجة V  غرزة

واحدة نلف الخیط مرة ثم ندخل االبرة في الفراغ أو الغرزة المشار إلیھا ثم نلف الخیط على االبرة مرة : الغرزة المنتفخة

مرات  4) وتكرر الخطوات السابقة ونرتفع بھم لیصل إلى ارتفاع عمود بلفةلفات ( 3بح على االبرة صونخرج من الغرزة لی

لفات)، ثم نلف الخیط على االبرة ونخرج من جمیع اللفات مرة واحدة، ثم نقوم بعمل سلسلة  9( حتى یصبح لدینا على االبرة 

 )سلسلة التي اغلقنا بھا الغرزة ال تعد ضمن الغرز المكونة لوحدة التكرارانتبھي : تلك اللنغلق الغرزة. (
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) * 1قبل أي مسافة مكونة من سلسلة من أي وحدة تكرار (صورة  ةالغرزة السابعنبدأ الدور بعمل غرزة حشو في   .56

سلسلة من  2سالسل، ونشتغل في خلف القطعة، ونقوم بعمل غرزة حشو في المسافة المكونة من  4نقوم بعمل 

ثم غرزة حشو في  سالسل، 4)، ثم نقوم بعمل المسافة التي بھا أول عالمة متروكة من الجزء السابق( 52الدور 

غرزة التالیة، ثم سلسلة، ثم  16)، ثم غرزة حشو في 2السابعة بعد المسافة المكونة من سلسلة (صورة  الغرزة

)، ثم سلسلة، حشو من الدور السابق 2أي غرزة تناقص عمود بلفة في الغرزة التالیة ( 3غرز التالیة، ثم  3نترك 

وال نقوم بعمل آخر  )4مرة (صورة  12*  غرزة التالیة 17)، ثم غرزة حشو في 3غرز التالیة، (صورة  3ونترك 

 غرزة حشو. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو. 

 4مسافة مكونة من  2مسافة مكونة من سلسلة،  2عمود بلفة،  3غرزة حشو،  35عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  سالسل.
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سالسل،  4غرز حشو في الفراغ المكون من  4)، * 1نبدأ بعمل سلسلة ثم غرزة حشو في نفس الغرزة (صورة   .57

غرزة  14سالسل، ثم غرزة حشو في  4غرز حشو في الفراغ المكون من  4غرزة حشو في الغرزة التالیة، ثم 

)، سلسلة 4غرز الحشو في المسافة المكونة من  4وال تنسي أول غرزة حشو والتي قد تكون مختفیة بفعل التالیة (

 3عمود بلفة في المسافة المكونة من سلسلة) مرتین، ثم سلسلة، ثم نترك  3ثم التالیة، غرز  3(ثم سلسلة، ثم نترك 

 وم بعمل آخر غرزة حشو.ق)، وال ن2مرة (صورة  12غرزة التالیة *  14غرز التالیة، ثم غرزة حشو في 

  نغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو.

  مسافة مكونة من سلسلة.  3ود بلفة، عم 6غرزة حشو،  37عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  

)، * 1، (صورة غرزة التالیة 20نبدأ الدور بعمل سلسلة ثم غرزة حشو في نفس الغرزة، ثم غرزة حشو في   .58

 3مرات، ثم سلسلة، ونترك  3عمود بلفة في المسافة المكونة من سلسلة)  3غرز التالیة، ثم  3(سلسلة، ثم نترك 

غرزة حشو من  21)، وال نقوم بعمل آخر 2مرة (صورة  12غرزة التالیة *  31غرز التالیة، ثم غرزة حشو في 

 ول غرزة حشو. آخر وحدة تكرار. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أ

  مسافات مكونة من سلسلة. 4عمود بلفة،  9غرزة حشو،  31عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 
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)، * 1غرزة التالیة، (صورة  17نبدأ الدور بعمل سلسلة ثم غرزة حشو في نفس الغرزة، ثم غرزة حشو في   .59

 3مرات، ثم سلسلة، ونترك  4عمود بلفة في المسافة المكونة من سلسلة)  3غرز التالیة، ثم  3(سلسلة، ثم نترك 

غرزة حشو من  18)، وال نقوم بعمل آخر 2مرة (صورة  12غرزة التالیة *  25غرز التالیة، ثم غرزة حشو في 

 ة منزلقة في أول غرزة حشو. آخر وحدة تكرار. ونغلق الدور بغرز

  مسافات مكونة من سلسلة. 5عمود بلفة،  12غرزة حشو،  25عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

 

)، * 1غرزة التالیة، (صورة  14نبدأ الدور بعمل سلسلة ثم غرزة حشو في نفس الغرزة، ثم غرزة حشو في   .60

 3مرات، ثم سلسلة، ونترك  5ة المكونة من سلسلة) عمود بلفة في المساف 3غرز التالیة، ثم  3(سلسلة، ثم نترك 

غرزة حشو من  15)، وال نقوم بعمل آخر 2مرة (صورة  12غرزة التالیة *  19غرز التالیة، ثم غرزة حشو في 

 آخر وحدة تكرار. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو. 

  مسافات مكونة من سلسلة 6عمود بلفة،  15غرزة حشو،  19عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 
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 )، *1غرزة التالیة، (صورة  12نبدأ الدور بعمل سلسلة ثم غرزة حشو في نفس الغرزة، ثم غرزة حشو في   .61

غرز  3، ثم سلسلة، ونترك عمود بلفة في المسافة المكونة من سلسلة 3 (، ثمالغرزتین التالیتینسلسلة، ثم نترك 

، ثم غرزة الغرزتین التالیتینونترك عمود بلفة في المسافة المكونة من سلسلة، ثم سلسلة،  3مرات، ثم  5) التالیة

غرزة حشو من آخر وحدة تكرار.  13)، وال نقوم بعمل آخر 2مرة (صورة  12غرزة التالیة *  15حشو في 

 ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو. 

  مسافات مكونة من سلسلة 7عمود بلفة،  18و، غرزة حش 15عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  

  

غرزة  2)، * 1غرز التالیة (صورة 4نبدأ الدور بعمل سلسلة ثم غرزة حشو في نفس الغرزة، ثم غرزة حشو في   .62

ً  55الدور ( فيذات العالمة  حشو في المسافة المكونة من سلسلة  غرز  5ثم غرزة حشو في ، )والغرزة التالیة معا

غرز التالیة، ثم  3عمود بلفة في المسافة المكونة من سلسلة، نترك  3، ثم سلسلة، نترك الغرزتین التالیتین، ( التالیة

غرز  5عمود بلفة في المسافة التالیة، ثم سلسلة، نترك الغرزتین التالیتین، غرزة حشو في  3مرات، ثم  6سلسلة) 

 ة حشو. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو. غرز 5)، وال نقوم بعمل آخر 2مرة (صورة  12التالیة * 

  مسافات مكونة من سلسلة. 8عمود بلفة،  21غرزة حشو،  12عدد الغرز لكل وحدة تكرار:  

  

  

  
  .مالحظة: ستبدو القطعة مضمومة إلى األعلى ولیست مستویة في ھذه المرحلة
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) * 1غرزة التالیة، (صورة  11صف عمود في نبدأ بعمل سلسلة وغرزة نصف عمود في نفس الغرزة، ثم غرزة ن  .63

غرز التالیة، ثم غرزة  3غرزة نصف عمود في المسافة التالیة والمكونة من سلسلة، (غرزة نصف عمود في  2

 2غرز التالیة، ثم  3مرات، ثم غرزة نصف عمود في  6نصف عمود في المسافة التالیة والمكونة من سلسلة) 

، مرة 12غرزة التالیة )  12تالیة والمكونة من سلسلة، ثم غرزة نصف عمود في غرزة نصف عمود في المسافة ال

غرزة نصف عمود. ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة نصف عمود، ثم نقص  12وال نقوم بعمل آخر 

 الخیط ونقوم بتنظیف النھایات.

  غرزة نصف عمود. 43عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  

  

  

  

عمود بلفة) في نفس  2سلسلة،  2باستخدام لون جدید نبدأ الدور بعمل عمود بلفة في أي غرزة، (عمود بلفة،   .64

مزدوجة في الغرزة التالیة *  Vغرز التالیة، ثم غرزة  3) * نترك 1) (صورة مزدوجة Vوتعد أول غرزة الغرزة (

 نقوم بتنظیف النھایات.و ة، ثم نقص الخیط ). ونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول عمود بلف2مرة (صورة  128

  مزدوجة. Vغرزة  129عدد الغرز: 
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مزدوجة  Vسلسلة من أي غرزة  2سافة المكونة من مباستخدام لون جدید، نبدأ الدور بعمل عمود بلفة في ال  .65

مزدوجة، ثم  Vغرزتي  بین) یرجى الرجوع لشرح الغرزة في قسم الغرز الخاصة) * ثم غرزة منتفخة (1(صورة 

)، وال نقوم بعمل آخر عمود بلفة. ونغلق الدور 2مرة (صورة  129المزدوجة التالیة *  Vعمود بلفة في غرزة  4

 بغرزة منزلقة في أول عمود بلفة. ونقص الخیط، ونقوم بتنظیف النھایات. 

  .غرزة منتفخة 129عمود بلفة،  516عدد الغرز: 

  

  طعة متعرجة كما لو أن بھا غرز زائدة، لكن ال تقلقي.مالحظة: في ھذه المرحلة ستبدو الق

  

 4باستخدام لون جدید، نبدأ الدور بعمل غرزة نصف عمود برید خلفي في العمود الرابع من مجموعة مكونة من   .66

 4) * ثم عمود بلفة برید أمامي في الغرزة المنتفخة التالیة، ثم غرزة نصف عمود برید خلفي في 1أعمدة (صورة 

)، وال نقوم بعمل آخر غرزة نصف عمود برید خلفي. ونغلق الدور بغرزة 2مرة (صورة  129تالیة * غرز ال

 منزلقة في أول غرزة نصف عمود برید خلفي، ونقص الخیط ونقوم بتنظیف النھایات. 

  رزة عمود بلفة برید أمامي. غ 129غرزة نصف عمود برید خلفي،  516عدد الغرز: 

  

  

  رابعونصل لنھایة الجزء ال

  ال ینصح بفرد القطعة في ھذه المرحلة.
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  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  Ravelryالخاص بي سواء من خالل موقعي االلكتروني أو من خالل صفحتي على موقع 

  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

  مترجمة الباترون إلى اللغة العربیة

 ماریان زخاري

  إلى نسخة أفضل وسھلة الفھمأرجو تقییم الترجمة للوصول 

  والتقییم یرجى التواصل على المیل الخاص ةلإلستفسار والمساعد

 marian_szakhary@yahoo.com  


