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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. )

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

نؤخذ لفة على  –عمل عمود بلفتٌن برٌد أمامً حول عمود بلفة غٌر مكتمل : عمود بلفتين بريد أمامي في عمود بلفة

االبرة وندخل فً الغرزة المشار إلٌها، ثم نؤخذ لفة على االبرة ونخرج، ثم نؤخذ لفة ونخرج من لفتٌن، ٌصبح لدٌنا لفتٌن 

ثم نؤخذ  مامً حول العمود بلفة غٌر المكتملاألبرٌد الوندخل باالبرة حول  ،على االبرة، ثم نلف الخٌط مرتٌن على االبرة

لفات على االبرة، )نلف الخٌط على االبرة ونخرج من لفتٌن( مرتٌن ثم نؤخذ لفة  5رج لٌصبح لدٌنا لفة على االبرة ونخ

 ة على االبرة مرة واحدة.لفات الموجود 3االبرة ونخرج من  على

خٌط على االبرة وندخل فً الغرزة ونلف  ةلف ؤخذن –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

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

دور او أكثر سابق للغرزة التالٌة كما هو مشار ندخل باالبرة فً المسافة أو الغرزة فً / غرزة مدببة: غرزة حشو طويلة 

فة مساوٌة لطول الغرزة فً الدور الحالً، مساونرتفع بالخٌط ل ، نؤخذ لفة على االبرة ونخرج من المسافةإلٌه فً التعلٌمات

 ثم نكمل غرزة الحشو كالمعتاد.

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjw7ZJIBfjfZmvyXTfUPIk3zafDQVih9u
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من أي غرزة صدفة من الزواٌا األربعة، ثم )سلسلة، غرزة نبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً الغرزة الرابعة   .010

 (0( )صورة ٌفضل وضع عالمة فً المسافة المكونة من سلسلةحشو( فً نفس الغرزة )

دفة التالٌة، ثم فً غرزة الحشو التالٌة، ثم سلسلة، ثم غرزة حشو فً الغرزة الرابعة من الص Vسلسلة، )غرزة  9* 

سلسلة، ثم فً رابع غرزة من غرزة الصدفة فً  9فً غرزة الحشو التالٌة، ثم  V(، ثم غرزة 9مرة )صورة  34سلسلة( 

 . وال نقوم بعمل آخر زاوٌة.مرات 4الزاوٌة )غرزة حشو، سلسلة، غرزة حشو( * 

 ٌف النهاٌاتنغلق الدور بعمل غرزة منزلقة فً أول غرزة حشو، ونقص الخٌط ونقوم بتنظ

سلسلة، سلسلة  9ة من مسافة مكون 9مسافة مكونة من سلسلة،  V 66غرزة  35غرزة حشو،  36عدد الغرز لكل ضلع: 

 فً الزاوٌة.

 

 (، 0)صورة  أول غرزة حشو من أي زاوٌةنبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً . 019

مرات(، ثم غرزة حشو فً الغرزة التالٌة  4بلفة(  لزاوٌة المكونة من سلسلة ) عمود بلفة، ثم )سلسلة، عمود* ثم فً ا

 4التالٌة ) عمود بلفة، )سلسلة، عمود بلفة(  V(، ثم فً غرزة أنتبهً فالغرزة التالٌة )غرزة حشو( قد تكون غٌر واضحة)

عمود التالٌة ) عمود بلفة، )سلسلة،  V(، فً غرزة 9مرة )صورة  34مرات(، ثم غرزة مدببة فً غرزة الحشو التالٌة( 

 مرات، وال نقوم بعمل آخر غرزة حشو.  4مرات( ثم غرزة حشو فً الغرزة التالٌة. *  4بلفة(

 نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة فً أول غرزة حشو، ونقوم بقص الخٌط وتنظٌف النهاٌات. 

مسافة مكونة من  4عمود بلفة و  5غرزة صدفة مكونة من  35غرزة مدببة،  34غرزة حشو،  9عدد الغرز لكل ضلع: 

 مسافة مكونة من سلسلة. 4عمود بلفة و  5صدفة فً الزاوٌة مكونة من  غرزة0سلسلة، 
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من أي غرزة صدفة بالزاوٌة، )ثم سلسلة، ثم غرزة حشو( فً نفس  العمود الثالثنبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً . 013

 (0( )صورة ونضع عالمة فً المسافة المكونة من سلسلةالغرزة )

، ثم غرزة حشو فً العمود الثالث من غرزة الصدفة التالٌة، ثم سلسلة( فً غرزة الحشو التالٌة Vسلسلة، ثم ) غرزة  9* 

سلسلة، ثم فً غرزة الصدفة فً الزاوٌة )غرزة حشو،  9فً غرزة الحشو التالٌة، ثم  V(، ثم غرزة 9مرة )صورة  35

 . مجموعة غرز فً الزاوٌة مرات، وال نقوم بعمل آخر 4سلسلة، غرزة حشو(. * 

 نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة فً أول غرزة حشو، ونقوم بقص الخٌط وتنظٌف النهاٌات.

سلسلة،  9مسافة مكونة من  9مسافة مكونة من سلسلة،  V ،31غرزة  36غرزة حشو،  33ضلع: عدد الغرز لكل 

 مسافة مكونة من سلسلة فً الزاوٌة.

 

 ( 0أول غرزة حشو من أي زاوٌة، )صورة  غرزة حشو فًنبدأ الدور بعمل . 014

مرات، ثم غرزة حشو فً غرزة الحشو  3* ثم سلسلة، ثم فً المسافة المكونة من سلسلة فً الزاوٌة )عمود بلفة، سلسلة( 

ثم  مرات،3)عمود بلفة، سلسلة(  V(، ) سلسلة، ثم فً السلسلة الموجودة فً غرزة التً قد تكون غٌر واضحةالتالٌة )

مرات، 3التالٌة )عمود بلفة، سلسلة(  V(، ثم سلسلة،  فً غرزة 9مرة )صورة  35الحشو التالٌة(  غرزة مدببة فً غرزة

 مرات، وال نقوم بعمل آخر غرزة حشو. 4ثم غرزة حشو فً غرزة الحشو التالٌة. * 

 ٌات.غلق الدور بعمل غرزة منزلقة فً أول غرزة حشو، ونقوم بقص الخٌط وتنظٌف النهان

مسافة مكونة من  4عمود بلفة و  3غرزة صدفة مكونة من  36 غرزة مدببة، 35غرزة حشو،  9عدد الغرز لكل ضلع: 

 مسافة مكونة من سلسلة. 4عمود بلفة و  3سلسلة، غرزة صدفة فً الزاوٌة مكونة من 
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سلسلة، ثم  9، ثم واٌا األربعةثانً عمود بلفة من أي غرزة صدفة فً أي من الز نبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً. 015

 (0غرزة حشو فً نفس الغرزة، )صورة 

سلسلة، ثم غرزة حشو فً ثانً عمود بلفة من غرزة  9فً غرزة الحشو التالٌة، ثم  عمود بلفة 3عنقود ثم سلسلة،  9* )

سلسلة، ثم  9عمود بلفة فً غرزة الحشو التالٌة، ثم  3سلسلة، ثم غرزة عنقود  9(، ثم 9مرة )صورة  36الصدفة التالٌة( 

مرات، وال نقوم بعمل آخر  4 سلسلة، غرزة حشو( * 9فً العمود الثانً من غرزة الصدفة بالزاوٌة ) غرزة حشو، 

 مجموعة غرز فً الزاوٌة. 

 نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة فً أول غرزة حشو، ونقوم بقص الخٌط وتنظٌف النهاٌات.

سلسلة، مسافة مكونة من  9مسافة مكونة من  34عمود بلفة،  3غرزة عنقود  33غرزة حشو،  36عدد الغرز لكل ضلع: 

 سلسلة فً الزاوٌة.  9

 
 (، 0سلسلة فً الزاوٌة )صورة  9آخر غرزة حشو قبل أي مسافة مكونة من  نبدأ الدور بعمل غرزة حشو فً. 016

عمود بلفة(، ثم )عمود بلفة فً غرزة الحشو  9سلسلة،  9عمود بلفة،  9سلسلة فً الزاوٌة )  9* فً المسافة المكونة من 

 9لتالٌة، ثم عمود بلفة برٌد أمامً فً غرزة العنقود التالٌة، ثم سلسلة ا 9عمود بلفة فً المسافة المكونة من  9التالٌة، 

 4(، ثم عمود بلفة فً غرزة الحشو التالٌة. * 9مرة )صورة  33سلسلة التالٌة(  9عمود بلفة فً المسافة المكونة من 

 مرات، وال نقوم بعمل آخر عمود بلفة.

 نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة فً أول غرزة عمود بلفة.

 .سلسلة فً الزاوٌة 9عمود بلفة برٌد أمامً، مسافة مكونة من  33عمود بلفة،  021دد الغرز لكل ضلع: ع
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عمود لنكون بدأنا بغرزة سلسلة ) 9لفة برٌد أمامً فً أعلى  9م عمود سلسلة ث 9. باستخدام نفس اللون، نقوم بعمل 013

 (، 0لفة برٌد أمامً فً عمود بلفة فً الغرزتٌن التالٌتٌن، )صورة  9(، ثم عمود برٌد أمامً فً عمود بلفة بلفتبن 

برٌد أمامً فً عمود بلفة(، ثم عمود بلفتٌن  9سلسلة،  9عمود بلفة،  9سلسلة فً الزاوٌة )  9* فً المسافة المكونة من 

(، ثم سلسلة، ثم 9مرة )صورة  013بلفة( غرز التالٌة، )ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالٌة، ثم عمود  6عمود بلفة فً 

غرز  3مرات، وال نقوم بعمل آخر  4غرز التالٌة. *  6نترك الغرزة التالٌة، ثم عمود بلفتٌن برٌد أمامً فً عمود بلفة فً 

 عمود بلفتٌن برٌد أمامً فً عمود بلفة. 

د بلفة، ونغلق آخر غرزة جٌدا  ونقوم بقص نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة فً أول غرزة عمود بلفتٌن برٌد أمامً فً عمو

 الخٌط وتنظٌف النهاٌات.

مسافة مكونة من سلسلة، مسافة  016عمود بلفتٌن برٌد أمامً فً عمود بلفة،  09عمود بلفة،  000عدد الغرز لكل ضلع: 

 سلسلة فً الزاوٌة.  9مكونة من 
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عمود بلفة( فً  9سلسلة،  9، )عمود بلفة، سلسلة فً الزاوٌة 9مسافة مكونة من . نبدأ الدور بعمل عمود بلفة فً  أي 016

 (، 0صورة نفس المسافة، )

غرز التالٌة، )عمود بلفة فً المسافة المكونة من سلسلة، ثم عمود بلفتٌن  6عمود بلفتٌن برٌد أمامً فً عمود بلفة فً * 

ة فً المسافة المكونة من سلسلة، ثم عمود بلفتٌن برٌد أمامً فً مرة، ثم عمود بلف 013برٌد خلفً فً الغرزة التالٌة( 

 4عمود بلفة(. *  9سلسلة،  9عمود بلفة،  9سلسلة فً الزاوٌة ) 9مكونة من غرز التالٌة، فً المسافة ال 6فً  عمود بلفة

 مرات، وال نقوم بآخر مجموعة غرز فً المسافة فً الزاوٌة. 

 ونقوم بتنظٌف النهاٌات. أول عمود بلفة، ثم نغلق آخر غرزة جٌدأ ونقص الخٌطنغلق الدور بعمل غرزة منزلقة فً 

عمود بلفتٌن برٌد أمامً فً عمود بلفة، مسافة  06عمود بلفتٌن برٌد خلفً،  013عمود بلفة،  009عدد الغرز لكل ضلع: 

 سلسلة فً الزاوٌة.  9مكونة من 

 

 ونصل لنهاية الجزء الثامن

 

 فً هذه المرحلة.ال ٌنصح بفرد القطعة 

 

 شكرا  لمشاركتك لنا فً هذه الرحلة الممتعة

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

ookaholics/https://www.facebook.com/groups/helensh 

 

 

 

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

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

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

 الستخدامك الشخصً فقط، لكن ال تقومً ببٌعه أو نشره أو تغٌٌر أي شًء وارد به بؤي 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  

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



