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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  -

 ستكمال الدور والوصول إلى عدد الغرز الموضح فً نهاٌة كل دوربنهاٌتها ال

 ) ( 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. )

خٌط على االبرة وندخل فً الغرزة ونلف  ةلف أخذن –فً غرزة واحدة  ةعمود بلف 3: عمل عمود بلفة 3 عنقود غرزة

 تٌنأخر تٌنونكرر كل ما سبق مر لفة على االبرة ونخرج من لفتٌن، نلف الخٌط، ثم الخٌط على االبرة لفة واحدة ونخرج

 هم جمٌعا  ثم نلف الخٌط على االبرة لفة ونخرج منأعمدة غٌر مكتملٌن  3ولفات  4لٌصبح لدٌنا على االبرة 

لفتٌن خٌط على االبرة وندخل فً الغرزة  أخذن –عمود بلفتٌن فً غرزة واحدة  3: عمل بلفتين عمود 3 عنقود غرزة

ونكرر كل ما سبق  ،مرتٌن()نلف الخٌط لفة على االبرة ونخرج من لفتٌن  ، ثم ونلف الخٌط على االبرة لفة واحدة ونخرج

 ثم نلف الخٌط على االبرة لفة ونخرج منهم جمٌعا  أعمدة غٌر مكتملٌن  3ولفات  4رة أخرى لٌصبح لدٌنا على االبرة م

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

وهذه السلسلة ( ثم نقوم بعمل سلسلة ) كما فً الغرزة المنزلقةاألمام إلى الخلف ثم نضعها فً الحلقة المتروكة ونجذبها )

 (هً جزء من تكوٌن الغرزة وال تعد عندما ٌتطلب الباترون عمل عدد من السالسل

والدخول فً الغرزة مرة لف الخٌط على االبرة  -غرز متتالٌة معا   3فً  أعمدة 3: عمل أعمدة بلفة 3غرزة تناقص 

لفات على االبرة ونلف الخٌط على االبرة ونخرج من لفتٌن  3بح هناك المشار الٌها ولف الخٌط على االبرة والخروج لٌص

لفات ثم  4ونكرر نفس الخطوات مرتٌن أخرتٌن فً الغرزتٌن التالٌتٌن لٌصبح عل االبرة وٌتبقى لفتٌن على االبرة،  فقط 

  مرة واحدة  نلف الخٌط على االبرة ونخرج من كل اللفات الموجودة على االبرة

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjw7ZJIBfjfZmvyXTfUPIk3zafDQVih9u
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 ستبدو القطعة مضمومة إلى األعلى وليست مستوية في الدورين التاليين.مالحظة: 

 

 

تشغل هذه الغرزة فً الدور نبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً الغرزة الرابعة قبل غرزة البداٌة من الدور السابق ) . 20

 4عمود بلفتٌن، ثم  3عنقود فً الغرزة التالٌة )غرزة غرز التالٌة،  3)نترك  غرزة التالٌة، 09، ثم غرزة حشو فً (01

 3مرات، نترك  4غرز التالٌة(  3غرز التالٌة، ثم غرزة حشو فً  3عمود بلفتٌن(، نترك  3سالسل، ثم غرزة عنقود 

 3عمود بلفتٌن(، نترك  3سالسل، ثم غرزة عنقود  4عمود بلفتٌن، ثم  3غرز التالٌة، فً الغرزة التالٌة )غرزة عنقود 

عمود  3حشو فً الغرزة التالٌة، ثم نترك الغرزتٌن التالٌتٌن، فً الغرزة التالٌة )غرزة عنقود غرز التالٌة، ثم غرزة 

، ثم غرزة حشو فً الغرزة التالٌة، ثم عمود بلفتٌن(، ثم نترك الغرزتٌن التالٌتٌن 3سالسل، ثم غرزة عنقود  4بلفتٌن، ثم 

عمود بلفتٌن(،  3سالسل، ثم غرزة عنقود  4عمود بلفتٌن، ثم  3غرز التالٌة، فً الغرزة التالٌة )غرزة عنقود  3)نترك 

غرز التالٌة. نقص الخٌط بعد  01مرات، ثم غرزة حشو فً  5غرز التالٌة(  3غرز التالٌة، ثم غرزة حشو فً  3نترك 

 غلق آخر غرزة جٌدا .

 سلسلة. 4من  مسافة مكونة 00عمود بلفتٌن،  3غرزة عنقود  99غرزة حشو،  59: زاوٌةغرز لكل عدد ال
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تشغل هذه الغرزة فً الدور نبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً الغرزة الرابعة قبل غرزة البداٌة من الدور السابق ). 29

 غرز التالٌة، 3غرز التالٌة، )غرزة الفٌشارة فً  3، ثم غرزة نصف عمود فً التالٌة غرز 01(، ثم غرزة حشو فً 01

، ثم نترك سلسلة 6مرات، ثم غرزة فٌشارة فً الغرزة التالٌة، ثم  5مجموعة غرز العنقود التالٌة( سلسلة، ثم نترك  6ثم 

قود، ثم غرزة الفٌشارة نسلسلة، نترك مجموعة غرز الع 6مجموعة غرز العنقود، ثم غرزة فٌشارة فً الغرزة التالٌة، )

نقص غرزة التالٌة.  00ثم غرزة حشو فً  غرز التالٌة، 3مرات، ثم غرزة نصف عمود فً  5غرز التالٌة(  3فً 

 الخٌط بعد غلق آخر غرزة جٌدا .

 سلسلة. 6مسافة مكونة من  00غرزة فٌشارة،  39غرزة نصف عمود،  6غرزة حشو،  99: زاوٌةلكل  عدد الغرز

 

رزة فً الدور تشغل هذه الغنبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً الغرزة الرابعة قبل غرزة البداٌة من الدور السابق ). 23

عمود بلفة فً المسافة  2غرز التالٌة، ثم  3فً  ، )ثم غرزة حشو برٌد أمامًالتالٌة غرزة 07(، ثم غرزة حشو فً 01

(، ثم غرزة حشو برٌد 0)صورة مرات  4( 20سلسلة من الدور  4سلسلة مع ضم المسافة المكونة من  6المكونة من 

سلسلة من  4سلسلة مع ضم المسافة المكونة من  6بلفتٌن فً المسافة المكونة من عمود  2غرز التالٌة، ثم ) 3أمامً فً 

سلسلة مع  6عمود بلفتٌن فً المسافة المكونة من  2 ، ثم غرزة حشو برٌد أمامً فً الغرزة التالٌة( مرتٌن، ثم20الدور 

عمود بلفة فً  2رز التالٌة، ثم غ 3، ) ثم غرزة حشو برٌد أمامً فً 20سلسلة من الدور  4ضم المسافة المكونة من 

، ثم غرزة حشو برٌد أمامً مرات 4( 20سلسلة من الدور  4سلسلة مع ضم المسافة المكونة من  6المسافة المكونة من 

 غرزة التالٌة. نقص الخٌط بعد غلق آخر غرزة جٌدا . 00غرز التالٌة، ثم غرزة حشو فً  3فً 

 عمود بلفتٌن. 2صدفة مكونة من غرزة  0غرزة حشو برٌد أمامً،  39غرزة حشو،  36عدد الغرز لكل زاوٌة: 
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 تشغل هذه الغرزة فً الدورنبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً الغرزة الرابعة قبل غرزة البداٌة من الدور السابق ). 24

زة التالٌة، ثم غرزة ، ثم نترك الغرزة التالٌة، ثم )عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرالتالٌة غرزة 93(، ثم غرزة حشو فً 01

غرز التالٌة، ثم غرزة نصف عمود برٌد  3نصف عمود برٌد خلفً فً الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم غرزة حشو برٌد خلفً فً 

مرات  4عمود بلفة (  3ثم عمود بلفة برٌد خلفً فً  الغرزة التالٌة، ثم غرزة تناقص خلفً فً الغرزتٌن التالٌتٌن، 

 (،0)صورة 

برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة نصف عمود برٌد خلفً فً الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم غرزة حشو برٌد ثم عمود بلفة 

غرز التالٌة، ثم غرزة نصف عمود برٌد خلفً فً الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرزة  3خلفً فً 

 غرز التالٌة، ثم عمود بلفة فً الغرزة التالٌة، 2برٌد خلفً فً التالٌة، ثم عمود بلفة فً الغرزة التالٌة، ثم عمود بلفة 

ثم )عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة نصف عمود برٌد خلفً فً الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم غرزة حشو  

غرز التالٌة، ثم غرزة نصف عمود برٌد خلفً فً الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم عمود بلفة برٌد خلفً فً   3برٌد خلفً فً 

 مرات،  4عمود بلفة (  3الغرزة التالٌة، ثم غرزة تناقص 

ثم عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة نصف عمود برٌد خلفً فً الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم غرزة حشو برٌد 

غرز التالٌة، ثم غرزة نصف عمود برٌد خلفً فً الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرزة  3خلفً فً 

 (9غرزة التالٌة. )صورة  94ثم غرزة حشو فً التالٌة، ثم نترك الغرزة التالٌة، 

 نقص الخٌط بعد غلق آخر غرزة جٌدا .

عمود بلفة،  9فً، لغرزة نصف عمود برٌد خ41غرزة حشو برٌد خلفً،  31غرزة حشو،  40عدد الغرز لكل زاوٌة: 

 عمود بلفة. 3غرزة تناقص  0عمود بلفة برٌد خلفً،  92
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تشغل هذه الغرزة فً الدور فً الغرزة الرابعة قبل غرزة البداٌة من الدور السابق ) نبدأ الدور بعمل غرزة حشو. 25

غرز التالٌة،  5غرز التالٌة، ثم عمود بلفة فً  4عمود فً  ف، ثم غرزة نصالتالٌة غرزة 02(، ثم غرزة حشو فً 01

نصف عمود فً الغرزتٌن  غرز التالٌة، ثم غرزة 3)غرزة نصف عمود فً الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم غرزة حشو فً 

 مرات،  4غرز التالٌة(  3التالٌتٌن، ثم عمود بلفة فً 

الغرزتٌن غرز التالٌة،، ثم غرزة نصف عمود فً  3ثم غرزة نصف عمود فً الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم غرزة حشو فً 

 التالٌتٌن، 

عمود بلفة  9ود بلفة فً الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم عمود بلفة فً الغرزة التالٌة، ثم عم 9ثم  ثم عمود بلفة فً الغرزة التالٌة،

 فً الغرزة التالٌة، 

 عمود بلفتٌن فً الغرزة التالٌة، ثم عمود بلفتٌن فً الغرزة التالٌة،  3ثم عمود بلفتٌن فً الغرزة التالٌة، ثم 

عمود بلفة فً الغرزة التالٌة، ثم عمود بلفة  9عمود بلفة فً الغرزة التالٌة، ثم عمود بلفة فً الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم  9ثم 

 فً الغرزتٌن التالٌتٌن، 

غرز التالٌة، ثم غرزة نصف عمود فً الغرزتٌن  3)غرزة نصف عمود فً الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم غرزة حشو فً 

 مرات،  5غرز التالٌة(  3بلفة فً  التالٌتٌن، ثم عمود

غرزة التالٌة،  91غرز التالٌة، ثم غرزة حشو فً  4ثم عمود بلفة فً الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم غرزة نصف عمود فً 

 (. 9)صورة 

 نقص الخٌط بعد غلق آخر غرزة جٌدا .

 بلفتٌن.عمود  5عمود بلفة،  40غرزة نصف عمود،  40غرزة حشو، 71عدد الغرز لكل زاوٌة: 
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 تشغل هذه الغرزة فً الدورنبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً الغرزة الرابعة قبل غرزة البداٌة من الدور السابق ). 26

مرة،  34، )غرزة نصف عمود فً الغرزة التالٌة، سلسلة، نترك الغرزة التالٌة( التالٌة غرز 3(، ثم غرزة حشو فً 01

 (0ة التالٌة، )صورة ثم غرزة نصف عمود فً الغرز

ثم نترك الغرزتٌن  مرات، ثم عمود بلفة(، 4نترك الغرزتٌن التالٌتٌن، فً الغرزة التالٌة ))عمود بلفة، ثم سلسلة( 

 التالٌتٌن،، ثم غرزة حشو فً الغرزة التالٌة،

غرز التالٌة، ثم  3نترك مرات، ثم عمود بلفتٌن(،  4غرز التالٌة، فً الغرزة التالً ))عمود بلفتٌن، ثم سلسلة(  3نترك 

 غرزة حشو فً الغرزة التالٌة،

مرات، ثم عمود بلفتٌن(، نترك الغرزتٌن  4نترك الغرزتٌن التالٌتٌن، فً الغرزة التالٌة ))عمود بلفتٌن، ثم سلسلة( 

 التالٌتٌن، ثم غرزة حشو فً الغرزة التالٌة

غرز التالٌة، ثم  3مرات، ثم عمود بلفتٌن(، نترك  4سلة( غرز التالٌة، فً الغرزة التالً ))عمود بلفتٌن، ثم سل 3نترك 

 غرزة حشو فً الغرزة التالٌة،

مرات، ثم عمود بلفتٌن(، نترك الغرزتٌن  4نترك الغرزتٌن التالٌتٌن، فً الغرزة التالٌة ))عمود بلفتٌن، ثم سلسلة( 

 التالٌتٌن،

مرة، ثم غرزة نصف عمود فً الغرزة  34ة التالٌة( )غرزة نصف عمود فً الغرزة التالٌة، ثم سلسلة، ثم نترك الغرز

 (9غرز التالٌة، )صورة  4التالٌة، ثم غرزة حشو فً 

 نقص الخٌط بعد غلق آخر غرزة جٌدا .

غرز صدفة )مكونة  5مسافة مكونة من سلسلة،  60غرزة نصف عمود،  71غرزة حشو،  09عدد الغرز لكل زاوٌة: 

مسافات مكونة من 4عمود بلفتٌن و  5غرزة صدفة )مكونة من  3ن سلسلة(، مسافة مكونة م 4عمود بلفة و  5من 

 سلسلة(.
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تشغل هذه الغرزة فً الدور نبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً الغرزة الرابعة قبل غرزة البداٌة من الدور السابق ). 27

 ، التالٌة غرز 7(، ثم غرزة حشو فً 08

 مرة، 96( التالٌة، ثم غرزة حشو فً المسافة المكونة من سلسلة)غرزة حشو برٌد خلفً فً الغرزة 

 مرات، 5)غرزة نصف عمود برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة نصف عمود فً المسافة المكونة من سلسلة( 

 مرات، 3)عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم عمود بلفة فً المسافة المكونة من سلسلة( 

الغرزة التالٌة، ثم عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة نصف عمود فً المسافة المكونة من سلسلة، ) نترك 

ثم غرزة نصف عمود برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة حشو فً المسافة المكونة من سلسلة، ثم غرزة حشو برٌد 

لمكونة من سلسلة، ثم غرزة نصف عمود برٌد خلفً فً الغرزة خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة حشو فً المسافة ا

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

مرات، ثم  4سلة( ، ثم عمود بلفة فً المسافة المكونة من سلنترك الغرزة التالٌة، )عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة

 عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة،

 )نترك الغرزة التالٌة، ثم عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة نصف عمود فً المسافة المكونة من سلسلة،

رزة حشو برٌد سلسلة، ثم غمن ثم غرزة نصف عمود برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة حشو فً المسافة المكونة 

فً الغرزة  خلفً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة حشو فً المسافة المكونة من سلسلة، ثم غرزة نصف عمود برٌد خلفً

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

 نترك الغرزة التالٌة،

 مرات، 3المسافة المكونة من سلسلة، ثم عمود بلفة برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة(  )عمود بلفة فً

 مرات، 5صف عمود فً الغرزة التالٌة( ن)غرزة نصف عمود فً المسافة المكونة من سلسلة، ثم غرزة 

 مرة، 96)غرزة حشو فً المسافة المكونة من سلسلة، ثم غرزة حشو برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة( 

 ( 9غرز التالٌة )صورة  0ثم غرزة حشو فً 

 نقص الخٌط بعد غلق آخر غرزة جٌدا .

غرزة نصف عمود  00غرزة نصف عمود،  00غرزة حشو برٌد خلفً،  56غرزة حشو،  76عدد الغرز لكل زاوٌة: 

 عمود بلفة برٌد خلفً.  02عمود بلفة،  01برٌد خلفً، 
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 في الزوايا األربعة نكون أنهينا األدوار الخاصة بتكوين الزوايا.  19إلى  19االنتهاء من تكرار األدوار من  عم

 

 دور متصل يضم األربعة زوايا والمسافات بينهم.من الدور القادم سيكون العمل في  بدء  

 عمود بلفتٌن سوف ٌسهل عملٌة العد.  3غرزة العنقود  مالحظة: وضع عالمة قبل

 .01من الدور القادم ستتكون مشغولة فً الدور  57إلى  44مالحظة: غرز الحشو من رقم 

تشغل هذه الغرزة )فً أي من الجوانب األربعة نبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً أول غرزة قبل بداٌة الدور السابق  .20

 غرزة التالٌة،  43(، ثم غرزة حشو فً 0)صورة  (01فً الدور 

عمود بلفة فً الغرزة  3غرز التالٌة، ثم )سلسلة، ثم نترك الغرزة التالٌة،ثم غرزة عنقود  6ود فً * ثم غرزة نصف عم

 مرات، 01التالٌة( 

 مرات، 3عمود بلفتٌن فً الغرزة التالٌة(  3)سلسلة، نترك الغرزة التالٌة، ثم غرزة عنقود 

 ٌن فً الغرزة التالٌة،عمود بلفت 3ثم سلسلة، ثم نترك الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم غرزة عنقود 

 ،عمود بلفتٌن فً الغرزة التالٌة( مرتٌن 3)ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالٌة، ثم غرزة عنقود 

 ( مرتٌن،عمود بلفتٌن فً الغرزة التالٌة 3)ثم سلسلة، ثم نترك الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم غرزة عنقود 

 مود بلفتٌن فً الغرزة التالٌة( مرتٌن،ع 3)ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالٌة، ثم غرزة عنقود 

 عمود بلفتٌن فً الغرزة التالٌة، 3ثم سلسلة، ثم نترك الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم غرزة عنقود 

عمود بلفتٌن فً الغرزة التالٌة، ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالٌة،  3ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالٌة، ثم غرزة عنقود 

 (قد تم عمل الزاوٌةعمود بلفتٌن( ) 3سلسلة، ثم غرزة عنقود  3عمود بلفتٌن، ثم  3التالٌة )غرزة عنقود ثم فً الغرزة 

 عمود بلفتٌن فً الغرزة التالٌة( مرتٌن، 3)ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالٌة، ثم غرزة عنقود 

 الغرزة التالٌة،عمود بلفتٌن فً  3ثم سلسلة، ثم نترك الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم غرزة عنقود 

 عمود بلفتٌن فً الغرزة التالٌة( مرتٌن، 3)ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالٌة، ثم غرزة عنقود 

 عمود بلفتٌن فً الغرزة التالٌة( مرتٌن، 3)ثم سلسلة، ثم نترك الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم غرزة عنقود 

 فتٌن فً الغرزة التالٌة( مرتٌن، عمود بل 3)ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالٌة، ثم غرزة عنقود 

 عمود بلفتٌن فً الغرزة التالٌة، 3ثم سلسلة، ثم نترك الغرزتٌن التالٌتٌن، ثم غرزة عنقود 

 عمود بلفتٌن فً الغرزة التالٌة( مرتٌن، 3)ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالٌة، ثم غرزة عنقود 

 مرات، 01عمود بلفة فً الغرزة التالٌة(  3ثم )سلسلة، ثم نترك الغرزة التالٌة،ثم غرزة عنقود 

غرزة التالٌة )مائة  011غرز التالٌة، ثم غرزة حشو فً  6ثم غرزة نصف عمود فً ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالٌة، 

 غرزة حشو( * 

 44آخر  مرات فً أربع أضلع القطعة المشغولة، وال نقوم بعمل 4تكرر جمٌع الخطوات السابفة بٌن العالمتٌن * ... * 

 غرزة حشو. 

 نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة فً أول غرزة حشو.
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 3غرزة عنقود  96عمود بلفة،  3غرزة عنقود  91غرزة نصف عمود،  09غرزة حشو،  011عدد الغرز لكل ضلع: 

 سالسل )الزاوٌة( 3مسافة مكونة من سلسلة، مسافة مكونة من  46عمود بلفتٌن، 
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غرزة التالٌة،  42باستخدام نفس اللون، نقوم بعمل سلسلة، ثم غرزة حشو فً نفس الغرزة، ثم غرزة حشو فً . 22

 (0)صورة 

 مرة، 06فً المسافة المكونة من سلسلة، ثم غرزة حشو برٌد أمامً فً الغرزة التالٌة(  * ) غرزة حشو

 مرات، 3عمود برٌد أمامً فً الغرزة التالٌة( )غرزة نصف عمود فً المسافة المكونة من سلسلة، ثم غرزة نصف 

 مرات،  4)عمود بلفة فً المسافة المكونة من سلسلة، ثم عمود بلفة برٌد أمامً فً الغرزة التالٌة( 

 عمود بلفة( 9سلسلة، ثم  9عمود بلفة، ثم  9سالسل ) 3فً الزاوٌة المكونة من 

 مرات، 4بلفة فً المسافة المكونة من سلسلة( )عمود بلفة برٌد أمامً فً الغرزة التالٌة، ثم عمود 

 مرات، 3)غرزة نصف عمود برٌد أمامً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة نصف عمود فً المسافة المكونة من سلسلة( 

 مرة، 06)غرزة حشو برٌد أمامً فً الغرزة التالٌة، ثم غرزة حشو فً المسافة المكونة من سلسلة( 

 (9( )صورة وال تنسً أن تشتغلً فً أول غرزة بعد المسافة المكونة من سلسلةتالٌة )غرزة ال 009ثم غرزة حشو فً 

   51مرات فً أربع أضلع القطعة المشغولة، وال نقوم بعمل آخر  4ة بٌن العالمتٌن * ... * قتكرر جمٌع الخطوات الساب

 غرزة حشو. 

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

غرزة نصف عمود  6غرزة نصف عمود،  6غرزة حشو برٌد أمامً،  39زة حشو، غر 044عدد الغرز لكل ضلع: 

 سلسلة )الزاوٌة( 9د أمامً، مسافة مكونة من رٌعمود بلفة ب 0عمود بلفة،  09برٌد أمامً، 
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 ( 0من أي ضلع، نترك الغرزتٌن التالٌتٌن، )صورة . نبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً آخر عمود بلفة برٌد أمامً 011

سلسلة، نترك الغرزة التالٌة، )غرزة حشو فً الغرزة التالٌة، ثم نترك  9عمود بلفة فً المسافة المكونة من  7* 

 (، ثم غرزة حشو ف9ًمرة )صورة  34عمود بلفة فً الغرزة التالٌة، نترك الغرزتٌن التالٌتٌن(  7الغرزتٌن التالٌتٌن، 

 الغرزة التالٌة، ثم نترك الغرزتٌن التالٌتٌن. *

مرات فً أربع أضلع القطعة المشغولة، وال نقوم بعمل آخر  4ة بٌن العالمتٌن * ... * قتكرر جمٌع الخطوات الساب

 غرزة حشو. 

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

غرزة صدفة مشغولة فً المسافة  0عمود بلفة،  7صدفة مكونة من  34غرزة حشو،  35ضلع: عدد الغرز لكل 

 سلسلة. 9المكونة من 

 

 

 ونصل لنهاية الجزء السابع

 

 ال ٌنصح بفرد القطعة فً هذه المرحلة.

 

 شكرا  لمشاركتك لنا فً هذه الرحلة الممتعة

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

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

 

 

https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
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 رسالة من مصممة الباترون: 

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

طباعة الباترون  ، وٌحق لك   Raverlyالخاص بً سواء من خالل موقعً االلكترونً أو من خالل صفحتً على موقع 

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

 فإنً أحترمك وأقدرك وأنتظر المعاملة بالمثل

 مع حبً 

 هٌلٌن

 

 مع تحٌاتً

 مترجمة الباترون إلى اللغة العربٌة

 مارٌان زخاري

 أرجو تقٌٌم الترجمة للوصول إلى نسخة أفضل وسهلة الفهم

 والتقٌٌم ٌرجى التواصل على المٌل الخاص ةلإلستفسار والمساعد

marian_szakhary@yahoo.com  

mailto:marian_szakhary@yahoo.com
mailto:marian_szakhary@yahoo.com



