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

  اإلشارة إلى صورة ما ستكون (صورة) -

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

  ور والوصول إلى عدد الغرز الموضح في نھایة كل دوربنھایتھا الستكمال الد

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

  الخاصة / المختلفة الغرز

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

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

لف الخیط على االبرة مرة والدخول في الغرزة  -عمود في غرزتین متتالیتین معاً  2عمل : عمود بلفة 2تناقص   غرزة

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

الخیط لفات ثم نلف  3فقط  ویتبقى لفتین على االبرة، ونكرر نفس الخطوات مرة أخرى في الغرزة التالة لیصبح عل االبرة 

  على االبرة ونخرج من كل اللفات الموجودة على االبرة مرة واحدة  

عمود  2عمود بلفتین، سلسلة، عمود بلفة، سلسلة، غرزة عنقود  2في نفس الغرزة (غرزة عنقود : مروحة عنقودغرزة 

  بلفتین)

سالسل نلف الخیط على االبرة  3نعمل  –عمود بلفتین في غرزة واحدة  2: بدء السطر ب عمود بلفتین2البدء بغرزة عنقود 

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

  مرات) 

نقوم بعمل غرزة حشو برید أمامي في مشار إلیھا) (جمیع الخطوات التالیة نشتغلھا في نفس الغرزة ال: غرزة عنقود مائل

عوامید بلفتین برید أمامي في غرزة  3عمل : أعمدة بلفتین برید أمامي 3عنقود سالسل، ثم  3الغرزة المشار إلیھا، ثم 

لفتین على االبرة ونقوم بعمل غرزة برید أمامي  ذناخ – أي نفس الغرزة المشغول بھا غرزة الحشو برید أمامي)واحدة معاً (

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

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

  )الغرزة الثانیة أمام الغرزة األولى وھكذا مع مالحظة أن جمیع األعمدة في ھذه الغرزة تشغل من أعلى إلى أسفل، أي(

عمود بلفة في نفس الغرزة، ثم نخرج االبرة من الخیط ونضعھا في أول عمود من األمام  5وھي تتكون من : غرزة الفیشارة

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

  )من تكوین الغرزة وال تعد عندما یتطلب الباترون عمل عدد من السالسل
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الغرزتین ، ثم عمود بلفة في نبدأ بعمل عمود بلفة في أول غرزة نصف عمود برید خلفي من أي وحدة تكرار . 67

غرز التالیة، ثم  3)، ثم عمود بلفة في تشغل على الغرزتین التالیتینعمود (2) * غرزة تناقص 1التالیتین، (صورة 

غرز  3) وال نقوم بعمل آخر 2مرة (صورة  43غرز التالیة *  8 يعمود بلفة، ثم عمود بلفة ف 2غرزة تناقص 

  عمود بلفة. 

  .نغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غرزة

  عمود بلفة. 2غرزة تناقص  2عمود بلفة،  11عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

  

  

  

  

  

)، ثم عمود بلفة في 1)، ثم عمود بلفة في نفس الغرزة، (صورة تعد كعمود بلفةسالسل ( 3نبدأ الدور بعمل . 68

نقص الخیط ونقوم بلفة)، و). ونغلق الدور بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة (أول عمود 2غرزة التالیین. (صورة  558

  بتنظیف النھایات.

  عمود بلفة. 560عدد الغرز: 
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 2) * ثم 1في أي غرزة من الدور السابق، ثم عمود بلفة في الغرزة التالیة (صورة نبدأ بعمل عمود بلفة . 69

لة، ثم نترك سلس 2مرة، ثم  139سلسلة، ثم نترك الغرزتین التالیتین، ثم عمود بلفة في الغرزتین التالیتین * 

، ثم نغلق الدور بغرزة منزلقة في أول عمود بلفة. ونقوم بقص الخیط (وتنظیف النھایات سیكون الغرزتین التالیتین

  )71أسھل بعد االنتھاء من الدور 

  سلسلة 2مسافة مكونة من  140عمود بلفة،  280عدد الغرز: 

  

  

األمامي للغرزة الثانیة من كل مجموعة من الدور السابق. كما ینصح ظة: غرزة العنقود المائل یتم شغلھا في البرید حمال

 بشغل الدور التالي بوضع القطعة بزاویة قائمة أمامك لسھولة الشغل.

  

عمود  3سالسل، ثم غرزة عنقود  3العمود الثاني من أي مجموعة، ثم . نبدأ الدور بغرزة حشو برید أمامي في 70

سلسلة وأول  2) * نترك المسافة المكونة من 1) (صورة قمنا بأول غرزة العنقود المائلوھكذا قد بلفتین برید أمامي (

عمود بلفتین برید أمامي  3سالسل، ثم غرزة عنقود  3عمود بلفة، ثم غرزة حشو برید أمامي في الغرزة التالیة، ثم 

ونقص الخیط برید أمامي،  ة حشوز. نغلق الدور بغرزة منزلقة في أول غر)2مرة (صورة  139في نفس الغرزة * 

  .71ونسحب الخیط إلى خلف القطعة لنقوم بتنظیف النھایات بعد االنتھاء من الدور 

  غرزة عنقود مائل. 140غرزة حشو برید أمامي،  140عدد الغرز: 
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  . ظة: ستالحظین أن القطعة غیر مستویة ومنكمشة... ال تقلقيحمال

عنقود مائل، لذا یفضل وضع عالمة عند بدایة غرز  7ظة: كل من الدورین التالیین وحدة التكرار مكونة من حمال

  كل وحدة تكرار لتسھیل العد مع كل وحدة تكرار. 

أي بین العمود الفارغ والعمود المشغول علیھ ( 69بین العمودین من الدور  . نبدأ الدور بعمل غرزة نصف عمود71

في المسافة المكونة  سالسل 3على المسافة المكونة من  غرز نصف عمود 3) * (1) (صورة العنقود المائلغرزة 

  ) مرتان، 69، ثم غرزة نصف عمود  بین العمودین من الدور 69سلسلة من الدور 2من 

  ، 69سلسلة من الدور 2سالسل في المسافة المكونة من  3غرز نصف عمود على المسافة المكونة من  4ثم 

سالسل في  3غرز نصف عمود على المسافة المكونة من  3، ثم 69ثم (غرزة نصف عمود بین العمودین من الدور 

 4، ثم 69مرات، ثم غرزة نصف عمود بین العمودین من الدور  3) 69سلسلة من الدور 2المسافة المكونة من 

، ثم غرزة 69سلسلة من الدور 2ة من سالسل في المسافة المكون 3غرز نصف عمود على المسافة المكونة من 

)، وال نقوم بعمل آخر غرزة نصف عمود. ونقوم 2مرة (صورة  20* 69نصف عمود بین العمودین من الدور 

  بقص الخیط وتنظیف النھایات لجمیع األدوار السابقة.

  غرزة نصف عمود. 30عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 
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عمود بلفة في  2حدة تزاید مكون من و ني غرزة عمود بلفة من أيظة: یفضل استخدام عالمة توضع في ثاحمال

  نفس الغرزة.
  

. نبدأ الدور بعمل غرزة عمود بلفة في أي غرزة نصف عمود مشغولة بین العمودین، ثم غرزة عمود بلفة في 72

عمود بلفة في  2غرزة التالیة، ثم  29) * غرزة عمود بلفة في 1(صورة  )وھنا یفضل وضع العالمةنفس الغرزة (

)، وال نقوم بعمل آخر غرزتین عمود بلفة. 2(صورة  مرة 20*  )مع وضع عالمة على العمود الثانيالغرزة التالیة (

  .مود بلفةعونغلق الدور بغرزة منزلقة في أول 

  عمود بلفة. 31عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 
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غرزة التالیة (صورة  13، ثم عمود بلفة في سل (تعد كأول عمود بلفة)سال 3. باستخدام نفس الخیط، نقوم بعمل 73

). وال نقوم بعمل آخر 2مرة (صورة  20غرزة التالیة*  30عمود بلفة في الغرزة التالیة، ثم عمود بلفة في  2) * 1

  نقص الخیط ونقوم بتنظیف النھایات. وعمود بلفة. نغلق الدور بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة من أعلى،  14

  عمود بلفة. 32حدة تكرار: عدد الغرز لكل و

  

  

  

عمود  2في أي غرزة، ثم (سلسلة، عمود بلفة، سلسلة، عنقود   عمود بلفتین 2. نبدأ الدور بعمل غرزة عنقود 74

غرز التالیة، ثم  4) * نترك 1) (صورة وھكذا نكون قد أتممنا أول غرزة مروحة عنقودبلفتین) في نفس الغرزة (

غرز التالیة. ونغلق الدور بغرزة منزلقة  4) ونترك 2مرة (صورة  127* لیةة عنقود في الغرزة التاحغرزة مرو

  نقوم بتنظیف النھایات.وفي بدایة غرزة العنقود. ونقص الخیط، 

  غرزة مروحة عنقود. 128عدد الغرز: 
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وحدة مالحظة: غرزة السلسلة المستخدمة لغلق غرزة الفیشارة ھي جزء من تكوین الغرزة وال تعد من ضمن غرز 
  التكرار.

  

 4) * ثم 1) (صورة منتصف غرزة مروحة عنقود. نبدأ الدور بعمل غرزة فیشارة في أي غرزة عمود بلفة (75

 4)، ثم 2مرة (صورة  127عنقود التالیة*  سالسل، ثم غرزة فیشارة في غرزة عمود بلفة من غرزة مروحة

  سالسل. 

  نقوم بتنظیف النھایات.و، . ونقص الخیطر بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة فیشارةوونغلق الد

  سالسل. 4مسافة مكونة من  128غرزة فیشارة،  128عدد الغرز: 

  

  

) * ثم سلسلة، 1سالسل و قبل غرزة الفیشارة، (صورة  4غرزة حشو في الفراغ المكون من  لنبدأ الدور بعم. 76

 4غرز حشو في الفراغ المكون من  3م سالسل، ث 4ونترك غرزة الفیشارة، ثم غرزة حشو في الفراغ المكون من 

سالسل*  4)، ثم غرزة حشو في الفراغ المكون من 74من الدور سالسل وعلى المسافة بین غرزتي مروحة عنقود (

  )، وال نقوم بعمل آخر غرزة حشو.2،3مرة ( صور  128

  نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في أول غرزة حشو.

  مسافة مكونة من سلسلة. 128غرزة حشو،  640عدد الغرز: 
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تعد كأول عمود سالسل ( 3. باستخدام نفس الخیط، نقوم بعمل غرزة منزلقة في المسافة المكونة من سلسلة، ثم 77

) * نترك الغرزتین التالیتین، ثم غرزة حشو في 1عمود بلفة في نفس المسافة المكونة من سلسلة (صورة  4ثم ) بلفة

)، 2مرة (صورة  127عمود بلفة في المسافة المكونة من سلسلة*  5زتین التالیتین، ثم الغرزة التالیة، ثم نترك الغر

  ونترك الغرزتین التالیتین، ثم غرزة حشو في الغرزة التالیة، ثم نترك الغرزتین التالیتین. 

  وتنظیف النھایات.ونغلق الدور بعمل غرزة منزلقة في السلسلة الثالثة (أول عمود بلفة)، ونقوم بقص الخیط 

  عمود بلفة 640غرزة حشو،  128عدد الغرز: 

  

  

  

  ونصل لنھایة الجزء الخامس

  

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

طباعة الباترون  ، ویحق لكِ  Ravelryالخاص بي سواء من خالل موقعي االلكتروني أو من خالل صفحتي على موقع 

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

  فإني أحترمك وأقدرك وأنتظر المعاملة بالمثل
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  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 ةلإلستفسار والمساعد

 marian_szakhary@yahoo.com  


