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 الغرز والمصلحات المستخدمة  

 غرزة عمود بثالث لفات غرزة الحشو غرزة / غرز

 الحلقة الخلفٌة غرزة نصف عمود الدور/ السطر

 الحلقة األمامٌة  غرزة عمود بلفة غرزة السلسلة

 غرزة البرٌد األمامٌة غرزة عمود بلفتٌن غرزة منزلقة

   غرزة البرٌد الخلفٌة 

 

 االرشادات الخاصة والشرح التفصٌلً ستكتب باللون البنفسجً وبخط مائل، لعلها تسهل الرحلة وتزٌد من متعة الشغل

 اإلشارة إلى صورة ما ستكون )صورة( -

*...* كل الغرز المكتوبة بٌن النجمتٌن هً مجموعة الغرز المكونة لوحدة التكرار والتً  تكرر حسب العدد الموضح بنهاٌتها  -

 ستكمال الدور والوصول إلى عدد الغرز الموضح فً نهاٌة كل دورال

 ) ( االرشادات الموضحة بٌن القوسٌن تكرر عدد المرات الموضح بنهاٌتها الستكمال وحدة التكرار -

 الخاصة / المختلفة الغرز

لٌها من خالل صفحة الٌوتٌب هناك العدٌد من الغرز الجدٌدة/المختلفة المستخدمة فً هذا الباترون، لذا ٌمكنك التعرف ع-

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

 الغرزةعمود بلفة، ثم سلسلة، ثم عمود بلفة فً نفس  :Vغرزة 

فً نفس الغرزة، ثم نخرج االبرة من الخٌط ونضعها فً أول عمود من األمام إلى  عمود بلفة 5وهً تتكون من  غرزة الفشارة:

وهذه السلسلة هً جزء من ( ثم نقوم بعمل سلسلة ) كما فً الغرزة المنزلقةالخلف ثم نضعها فً الحلقة المتروكة ونجذبها )

 (ٌتطلب الباترون عمل عدد من السالسلتكوٌن الغرزة وال تعد عندما 
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أعمدة بلفة من الدور السابق  5بلفة من أي مجموعة مكونة من غرزة عمود  آخرفً برٌد خلفً نبدأ بعمل عمود بلفة  . 87

الغرزة ( * نترك الغرزة التالٌة، ثم عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة نصف عمود برٌد خلفً فً 0)صورة 

خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة عمود بلفة  ٌد، ثم غرزة نصف عمود برالتالٌة، ثم غرزة حشو برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة

 (، وال نقوم بعمل آخر غرزة عمود بلفة برٌد خلفً. 9مرة )صورة  097برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة * 

 لفة برٌد خلفً.نغلق الدور بغرزة منزلقة فً أول غرزة عمود ب

غرزة عمود بلفة  956غرزة نصف عمود برٌد خلفً،  956غرزة حشو برٌد خلفً،  097غرز لكل وحدة تكرار: عدد ال

 برٌد خلفً.

 

 ملحوظة: ٌنصح بوضع عالمة فً ثانً غرزة نصف عمود من وحدة التزاٌد لتسهٌل عملٌة عد الغرز.

 

( * ثم غرزة نصف 0رة نصف عمود( )صو 9نفس الغرزة )غرزة تزاٌد غرزة نصف عمود فً  9نقوم بعمل سلسلة ثم . 82

(، وال نقوم بعمل آخر وحدة 9مرة )صورة  91*  غرزة نصف عمود فً الغرزة التالٌة 9غرزة التالٌة، ثم  10عمود فً 

 تزاٌد غرزة نصف عمود.

 ٌتنظٌف النهاٌات.نقوم ونغلق الدور بعمل غرزة منزلقة فً أول غرزة نصف عمود. ونقص الخٌط، و

 عمود.غرزة نصف  11: لكل وحدة تكرار عدد الغرز
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ال حاجة لِك للتسرع عند قٌامك بالخطوة التالٌة، خذي من الوقت ما ٌكفً لوضع عالمة عند الغرز المشار إلٌها فً الصورة 

وضعً العالمة فً الغرزة المشار إلٌها. وبهذا تكونً قد حددتً  على مسطح أملس واسع طعة المشغولةالتالٌة، ضعً الق

 غرزة المنتصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخدمً العالمات مع بداٌة كل وحدة تكرار لسهولة عد الغرز والتأكد من اكتمال الدور بالشكل الصحٌح.مالحظة: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  www.crystalsandcrochet .comمن موقع  Helen Shrimptonلفكرٌة، وهو ملك للمصممة هذا الباترون محفوظ بقانون الملكٌة ا
 

غرز التالٌة،  1غرزة التالٌة، * نترك  88(، ثم غرزة فً 0)الصورة  غرزة حشو فً الغرزة ذات العالمةنبدأ بعمل . 71

عمود بلفتٌن  فً الغرزة التالٌة، ثم ) 9مرات، ثم غرزة عنقود  1عمود بلفتٌن، ثم سلسلة(  9وفً الغرزة التالٌة )غرزة عنقود 

مرات  4غرزة التالٌة *  056ً غرز التالٌة، ثم غرزة حشو ف 1مرات، ونترك  1عمود بلفتٌن(  9سلسلة، ثم غرزة عنقود 

 غرزة حشو.  87(، وال نقوم بعمل آخر 9)صورة 

 ، ونقص الخٌط، ونقوم بتنظٌف النهاٌات. نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة فً أول غرزة حشو

 مسافات مكونة من سلسلة.  6عمود بلفتٌن،  9غرز عنقود  8غرزة حشو،  056غرز لكل وحدة تكرار: العدد 
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سٌتم شغل األركان/الزواٌا كل زاوٌة منفصلة )أي غٌر متصلة بباقً الزواٌا فً هذه المرحلة( لذا ال ٌنصح بتنظٌف  مالحظة: 

 النهاٌات للخٌط فً هذه المرحلة، بٌنما ستكون المهمة أسهل بعد االنتهاء من جمٌع الزواٌا.

 

غرز التالٌة،  1ثم غرزة حشو فً (، 0لزواٌا )صورة الدور بعمل غرزة حشو فً الغرزة السابعة قبل بداٌة أي من ا.  نبدأ 70

ثم غرزة نصف عمود فً الغرزة التالٌة، ثم نترك الغرزة التالٌة، ثم غرزة عمود بلفة فً الغرزة التالٌة، )ثم غرزة عمود بلفة 

د بلفة برٌد أمامً فً مرات، ثم غرزة عمو 6عمود بلفة فً المسافة المكونة من سلسلة(  9برٌد أمامً فً الغرزة التالٌة، ثم 

ة الغرزة التالٌة، ثم عمود بلفة فً الغرزة التالٌة، ثم نترك الغرزة التالٌة، ثم غرزة نصف عمود فً الغرزة التالٌة ، ثم غرز

 (. ونقوم بقص الخٌط. 9غرز التالٌة )صورة  4حشو فً 

 عمود بلفة برٌد أمامً. 8 عمود بلفة، 04غرزة نصف عمود،  9شو، حغرزة  7عدد الغرز لكل وحدة تكرار: 

 

(، ثم غرزة حشو 0فً الغرزة الرابعة قبل غرزة الحشو من الدور السابق )صورة  71نبدأ الدور بغرزة حشو  فً الدور . 79

عمود بلفة  فً  1غرزة التالٌة، ثم  09غرز التالٌة، ثم غرزة نصف عمود فً الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم عمود بلفة فً  4فً 

غرز التالٌة  5لتالٌة، ثم غرزة نصف عمود فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة حشو فً غرزة ا 09الغرزة التالٌة، ثم عمود بلفة فً 

 (. ونقص الخٌط . 9)صورة 

 عمود بلفة. 98غرزة نصف عمود،  4غرزة حشو،  01عدد الغرز لكل زاوٌة: 
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( ثم 0( )صورة 71الدور تشغل هذه الغرزة فً قبل بداٌة الدور السابق )  . نبدأ الدور بغرزة حشو فً الغرزة الرابعة71

 1مرات، ثم نترك  4غرز التالٌة، ثم فً الغرزة التالٌة )عمود بلفتٌن، ثم سلسلة(  1غرز التالٌة، * نترك  4غرزة حشو فً 

 (9غرز التالٌة. )صورة  4مرات، ثم غرزة حشو فً  5ثم غرزة حشو فً الغرزة التالٌة * غرز التالٌة، 

 نقص الخٌط بعد غلق آخر غرزة جٌداً. 

 مسافة مكونة من سلسلة.  4غرز صدفة،  5غرزة حشو،  04عدد الغرز لكل زاوٌة: 

 

( ثم 0( )صورة 71تشغل هذه الغرزة فً الدور غرزة حشو فً الغرزة الرابعة قبل بداٌة الدور السابق )نبدأ الدور بعمل . 74

خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم  ٌدشو برٌد أمامً فً الغرزة التالٌة، * )ثم عمود بلفة برغرز التالٌة، ثم غرزة ح 8غرزة حشو فً 

مرات، ثم عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة عمود بلفة  4غرزة نصف عمود فً المسافة المكونة من سلسلة( 

ً الغرزة التالٌة، ثم غرزة نصف عمود فً المسافة مرات، ثم )عمود بلفة برٌد خلفً ف 4فً الغرزة التالٌة *  برٌد أمامً

غرز  7مرات، ثم عمود بلفة برٌد خلفً، ثم غرزة حشو برٌد أمامً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة حشو فً  4المكونة سلسلة( 

 (. ونقص الخٌط بعد غلق آخر غرزة جٌداً.9)صورة التالٌة. 

 4غرز صدفة )مكونة من  5عمود بلفة برٌد أمامً،  4برٌد أمامً، غرزة حشو  9غرزة حشو،  06 عدد الغرز لكل زاوٌة: 

 غرز عمود بلفة برٌد خلفً( لكل صدفة.  5غرزة نصف عمود، 

 مالحظة: أنتبهً من أن تفوتً الغرزة التالٌة بعد االنتهاء من غرزة الحشو برٌد أمامً.
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ٌفضل شغل الغرز فً الحلقة الخلفٌة والحلقة الثالثة المكونة للغرزة والتً ٌمكن مالحظة: للحصول على غرز أكثر تماسك 

 رؤٌتها فً ظهر القطعة. 

(، 71تشغل هذه الغرزة فً الدور لدور بعمل غرزة حشو فً الغرزة الرابعة قبل غرزة البداٌة من الدور السابق )نبدأ ا.  75

مرات، ثم عمود  4الٌة، فً الغرزة التالٌة ))عمود بلفتٌن، ثم سلسلة( غرز الت 1* نترك غرز التالٌة،  7ثم غرزة حشو فً 

غرز التالٌة، ثم فً  1مرات، نترك  5غرز التالٌة(  1غرز التالٌة، ثم غرزة حشو فً الحلقة الخلفٌة فً  1بلفتٌن(، نترك 

غرز  2لتالٌة، ثم غرزة حشو فً غرز ا 1مرات، ثم عمود بلفتٌن(، ثم نترك  4الغرزة التالٌة ))عمود بلفتٌن، ثم سلسلة( 

 التالٌة. نقص الخٌط بعد غلق آخر غرزة جٌداً.

غرز عمود  5غرزة صدفة )مكونة من  6غرزة حشو فً الحلقة الخلفٌة،  05غرزة حشو،  07عدد الغرز لكل زاوٌة: 

 مسافات مكونة من سلسلة(. 4بلفتٌن و 

 

(، 08تشغل هذه الغرزة فً الدور قبل غرزة البداٌة من الدور السابق ). نبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً الغرزة الرابعة 76
عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرزة غرزة التالٌة، ثم غرزة حشو برٌد أمامً فً الغرزة التالٌة، * ) 00ثم غرزة حشو فً 

الغرزة التالٌة، ثم غرزة  مرات، ثم عمود بلفة برٌد خلفً فً 4التالٌة، غرزة نصف عمود فً المسافة المكونة من سلسلة( 
 قص الخٌط بعد غلق آخر غرزة جٌداً. غرزة التالٌة. ن 09حشو برٌد أمامً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة حشو فً 

غرزة صدفة )مكونة  06عمود بلفة برٌد أمامً،  05غرزة حشو برٌد أمامً،  9غرزة حشو،  94عدد الغرز لكل زاوٌة: 
 فة برٌد خلفً( عمود بل 5غرز نصف عمود،  4من 

 من أن تفوتً الغرزة التالٌة بعد االنتهاء من غرزة الحشو برٌد أمامً مالحظة: أنتبهً
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مالحظة: للحصول على غرز أكثر تماسك ٌفضل شغل الغرز فً الحلقة الخلفٌة والحلقة الثالثة المكونة للغرزة والتً ٌمكن 

 رؤٌتها فً ظهر القطعة

 

(، 08تشغل هذه الغرزة فً الدور فً الغرزة الرابعة قبل غرزة البداٌة من الدور السابق ). نبدأ الدور بعمل غرزة حشو 78

مرات، ثم عمود  4غرز التالٌة، فً الغرزة التالٌة ))عمود بلفتٌن، سلسلة(  1نترك غرزة التالٌة،  09ثم غرزة حشو فً 

غرز التالٌة، فً الغرزة  4غرز التالٌة، نترك  1غرز التالٌة، * ثم غرزة حشو فً الحلقة الخلفٌة فً  1بلفتٌن(، ونترك 

مرات، ثم غرزة حشو فً الحلقة الخلفٌة  5لٌة( غرز التا 4مرات، ثم عمود بلفتٌن(، نترك  4التالٌة ))عمود بلفتٌن، سلسلة( 

 1مرات، ثم عمود بلفتٌن(، ثم نترك  4غرز التالٌة، فً الغرزة التالٌة ))عمود بلفتٌن، سلسلة(  1نترك غرز التالٌة،  1فً 

 غرزة التالٌٌن. نقص الخٌط بعد غلق آخر غرزة جٌداً. 01غرز التالٌة، ثم غرزة حشو فً 

  5غرز صدفة )مكونة من  8غرزة حشو فً الحلقة الخلفٌة،  07غرزة حشو،  96 عدد الغرز لكل زاوٌة:

 مسافات مكونة من سلسلة( 4عمود بلفتٌن، و
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تشغل هذه الغرزة فً الدور نبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً الغرزة الرابعة قبل غرزة البداٌة من الدور السابق ) . 77

فً  Vغرزة التالٌتٌن، نترك الغرزة التالٌة، ) غرزة  9غرز التالٌة، غرزة نصف عمود فً  4(، ثم غرزة حشو فً 08

ثم غرزة نصف عمود فً مرات، * )عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة، 1الغرزة التالٌة، ثم نترك الغرزتٌن التالٌتٌن( 

فً  Vبلفة برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم نترك الغرزة التالٌة، ثم غرزة مرات، ثم عمود  4المسافة المكونة من سلسلة( 

مرات، )عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة نصف عمود فً  6الغرزة التالٌة، ثم نترك الغرزة التالٌة* 

فً  Vك الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم غرزة مرات، عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة، )نتر 4المسافة المكونة من سلسلة( 

غرز  5مرات، نترك الغرزة التالٌة، ثم غرزة نصف عمود فً الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم غرزة حشو فً  1الغرزة التالٌة(

 التالٌة. نقص الخٌط بعد غلق آخر غرزة جٌداً.

 )مكونة  غرزة صدفة V ،8غرزة  09غرزة نصف عمود،  4غرزة حشو،  01عدد الغرز لكل زاوٌة: 

 عمود بلفة برٌد خلفً( 5غرزة نصف عمود،  4من 

 

مالحظة: غرزة السلسلة التً نغلق بها غرزة الفٌشارة هً جزء من تكوٌن الغرزة، لذا ال تحسب كغرزة عند التأكد من عدد 

 الغرز فً الدور.
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تشغل هذه الغرزة فً الدور الدور السابق )نبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً الغرزة الرابعة قبل غرزة البداٌة من  . 72

غرز التالٌة، ثم  4غرزة التالٌتٌن، ثم عمود بلفة فً  9غرز التالٌة، غرزة نصف عمود فً  4(، ثم غرزة حشو فً 08

 1سلسلة، ثم نترك  1، ثم Vسلسلة( مرتٌن، ثم )غرزة الفٌشارة فً غرزة  9، ثم Vسلسلة، ثم )غرزة الفٌشارة فً غرزة 

مرات، )غرزة  8غرز التالٌة(  1سلسلة، ثم نترك  1غرز التالٌة، ثم  1الٌٌن، ثم غرزة حشو فً الحلقة الخلفٌة فً غرز الت

غرز  4التالٌة، ثم سلسلة، ثم عمود بلفة فً  Vسلسلة( مرتٌن، ثم غرزة الفٌشارة فً غرزة  9، ثم Vالفٌشارة فً غرزة 

غرز التالٌة. نقص الخٌط بعد غلق آخر غرزة  5ٌن، ثم غرزة حشو فً التالٌة، ثم غرزة نصف عمود فً الغرزتٌن التالٌت

 جٌداً.

 9غرزة الفٌشارة،  09غرزة نصف عمود،  4غرزة حشو فً الحلقة الخلفٌة،  90غرزة حشو،  01عدد الغرز لكل زاوٌة: 

 سلسلة. 1مسافة مكونة من  04سلسلة،  9مسافة مكونة من  4مسافة مكونة من سلسلة، 
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تشغل هذه الغرزة فً الدور نبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً الغرزة الرابعة قبل غرزة البداٌة من الدور السابق ).  08 

 غرزة التالٌة، ثم غرزة حشو فً المسافة التالٌة المكونة من سلسلة،  04(، ثم غرزة حشو فً 08

 سلسلة( مرتٌن، 9حشو فً المسافة المكونة من غرزة  9غرزة حشو برٌد أمامً فً غرزة الفٌشارة التالٌة، ثم )

غرزة غرزة  1سلسلة، ثم  1غرزة حشو فً المسافة المكونة من 1غرزة حشو برٌد أمامً فً غرزة الفٌشارة التالٌة، ثم )

 سلسلة( مرتٌن، 1حشو فً المسافة المكونة من 

ثم سلسلة،  1صف عمود فً المسافة المكونة من غرزة ن 1ثم غرزة نصف عمود برٌد أمامً فً غرزة الفٌشارة التالٌة، ثم  

 سلسلة، 1غرزة نصف عمود فً المسافة المكونة من  1غرز التالٌة، ثم  1غرزة نصف عمود فً 

عمود  9ثم سلسلة،  1عمود بلفة فً المسافة المكونة من  1ثم غرزة عمود بلفة برٌد أمامً فً غرزة الفٌشارة التالٌة، ثم 

عمود بلفة فً المسافة  1عمود بلفة فً الغرزة التالٌة، ثم  9ثم عمود بلفتٌن فً الغرزة التالٌة،  1ة، ثم بلفة فً الغرزة التالٌ

 سلسلة، ثم عمود بلفة برٌد أمامً فً غرزة الفٌشارة التالٌة،  1المكونة من 

غرزة نصف  1م غرز التالٌة، ث 1سلسلة، ثم غرزة نصف عمود فً  1غرزة نصف عمود فً المسافة المكونة من  1ثم 

 ثم غرزة نصف عمود برٌد أمامً فً غرزة الفٌشارة التالٌة، سلسلة، 1عمود فً المسافة المكونة من 

غرزة حشو فً المسافة المكونة  1غرز التالٌة، ثم  1ثم غرزة حشو فً سلسلة،  1غرزة حشو فً المسافة المكونة من  1)

 9غرزة حشو فً المسافة المكونة من  9)ثم ة التالٌة( مرتٌن،سلسلة، غرزة حشو برٌد أمامً فً غرزة الفٌشار 1من 

 سلسلة، ثم غرزة حشو برٌد أمامً فً غرزة الفٌشارة التالٌة( مرتٌن،

 جٌداً. غرزة التالٌة. نقص الخٌط بعد غلق آخر غرزة 05ثم غرزة حشو فً المسافة المكونة من سلسلة، ثم غرزة حشو فً  

برٌد  غرزة نصف عمود 9غرزة نصف عمود،  07غرزة حشو برٌد أمامً،  7حشو،  غرزة 86عدد الغرز لكل زاوٌة: 

 عمود بلفتٌن. 1عمود بلفة برٌد أمامً،  9عمود بلفة،  01أمامً، 

 

 08ماعدا نهاٌات الدور  ٌمكنك اآلن تنظٌف جمٌع النهاٌات

 

 ونصل لنهاٌة الجزء السادس
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 ال ٌنصح بفرد القطعة فً هذه المرحلة.

 

 لمشاركتك لنا فً هذه الرحلة الممتعةشكراً 

  Helen’s Hookaholicsللمساعدة واالستفسار ٌمكنك االنضمام إلى صفحة الفٌس بوك الخاصة بالمصممة: 

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

 ممة الباترون: رسالة من مص

مشاركة لٌنك الباترون الخاص  تذكري بأن هذا الباترون هو من تصمٌمً وهو محفوظ بقوانٌن حقوق الملكٌة الفكرٌة. ٌمكن لك  

طباعة الباترون الستخدامك  ، وٌحق لك   Raverlyبً سواء من خالل موقعً االلكترونً أو من خالل صفحتً على موقع 

 الشخصً فقط، لكن ال تقومً ببٌعه أو نشره أو تغٌٌر أي شًء وارد به بأي طرٌقة كانت. 

 فإنً أحترمك وأقدرك وأنتظر المعاملة بالمثل

 مع حبً 

 هٌلٌن

 

 مع تحٌاتً

 مترجمة الباترون إلى اللغة العربٌة

 مارٌان زخاري

 أفضل وسهلة الفهمأرجو تقٌٌم الترجمة للوصول إلى نسخة 

 والتقٌٌم ٌرجى التواصل على المٌل الخاص ةلإلستفسار والمساعد

marian_szakhary@yahoo.com  
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