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 لتاسعس )المساحة المقدسة( الجزء اباترون ساكريد سبي

 جمٌع الحقوق محفوظة  – 9102حقوق الملكٌة الفكرٌة: هٌلٌن شرمبتون، 

  www.crystalsandcrochet.comالموقع الخاص بالمصممة: 

 ترجمة: مارٌان زخاري

 مراجعة: بنان فلمبان
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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. )

فً الغرزة/المسافة المشار إلٌها، نأخذ لفة على االبرة ونخرج )لدٌنا لفتان على االبرة( ثم )نلف  ةندخل باالبر: العقدة غرزة

 الخٌط على االبرة ونخرج من لفة واحدة لٌصبح لدٌنا لفتٌن على االبرة( مرتٌن، ثم نأخذ لفة على االبرة ونخرج من اللفتٌن.

نأخذ 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 نأخذ لفة على االبرة ونخرج، ثم نأخذ لفة ونخرج من لفتٌن، ٌصبح لدٌنا لفتٌن 

ثم نأخذ  ل العمود بلفة غٌر المكتملمامً حواألبرٌد الوندخل باالبرة حول  ،على االبرة، ثم نلف الخٌط مرتٌن على االبرة

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

 ة على االبرة مرة واحدة.لفات الموجود 3االبرة ونخرج من  على
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عمود بلفة(  9سلسلة،  9سلسلة فً الزاوٌة، )عمود بلفة،  9مكونة من نبدأ الدور بعمل عمود بلفة فً  أي مسافة   .012

 (،0فً نفس المسافة، )صورة 

غرز التالٌة، )ثم سلسلة، نترك الغرزة التالٌة، ثم عمود بلفة فً  01* ثم عمود بلفتٌن برٌد أمامً فً عمود بلفة فً 

غرز  01ثم عمود بلفتٌن برٌد أمامً فً عمود بلفة فً ، مرة، ثم سلسلة، ثم نترك الغرزة التالٌة 011الغرزة التالٌة( 

(، وال نقوم 9مرات )صورة  4عمود بلفة(. *  9سلسلة،  9عمود بلفة،  9سلسلة ) 9التالٌة، ثم فً الزاوٌة المكونة من 

 بعمل آخر مجموعة غرز فً الزاوٌة. 

 ٌف النهاٌات. نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة فً أول عمود بلفة، ونقص الخٌط ونقوم بتنظ

مسافة مكونة من سلسلة،  011عمود بلفتٌن برٌد أمامً فً عمود بلفة،  91عمود بلفة،  000عدد الغرز لكل ضلع: 

 سلسلة فً الزاوٌة. 9مسافة مكونة من 
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عمود بلفة(  9سلسلة،  9سلسلة فً الزاوٌة، )عمود بلفة،  9أي مسافة مكونة من  نبدأ الدور بعمل عمود بلفة فً. 001

 (،0فً نفس المسافة، )صورة 

ة المكونة من سلسلة، ثم التالٌة، ) عمود بلفة فً المسافة التالٌ ةغرز 09ثم عمود بلفتٌن برٌد أمامً فً عمود بلفة فً * 

مرة، ثم عمود بلفة فً المسافة التالٌة المكونة من سلسلة، ثم عمود بلفتٌن  011( ةبرٌد خلفً فً الغرزة التالٌ عمود بلفتٌن

عمود  9سلسلة،  9عمود بلفة،  9سلسلة ) 9غرزة التالٌة، ثم فً الزاوٌة المكونة من  09برٌد أمامً فً عمود بلفة فً 

 مرات. وال نقوم بعمل آخر مجموعة فً الزاوٌة. 4. * بلفة(

 ، ونقوم بقص الخٌط وتنظٌف النهاٌات. عمود بلفةلقة فً أول نغلق الدور بعمل غرزة منز

عمود بلفتٌن برٌد أمامً فً عمود بلفة،  94عمود بلفتٌن برٌد خلفً،  011عمود بلفة،  009عدد الغرز لكل ضلع: 

  .سلسلة فً الزاوٌة 9مسافة مكونة من 

 

عمود بلفة(  9سلسلة،  9فً الزاوٌة، )عمود بلفة، سلسلة  9فً أي مسافة مكونة من   عمود بلفةنبدأ الدور بعمل . 000

 (،0فً نفس المسافة، )صورة 

غرزة التالٌة، ثم عمود بلفتٌن برٌد  905عمود بلفة فً ثم غرزة التالٌة،  04* عمود بلفتٌن برٌد أمامً فً عمود بلفة فً 

عمود بلفة(. *  9سلسلة،  9عمود بلفة،  9سلسلة ) 9غرزة التالٌة، فً الزاوٌة المكونة من  04أمامً فً عمود بلفة فً 

 (9مرات )صورة  4

 م بتنظٌف النهاٌات.وق آخر غرزة جٌداً ونقص الخٌط ونقنغلق الدور بعمل غرزة منزلقة فً أول عمود بلفة، ونقوم بغل

فً سلسلة  9عمود بلفتٌن برٌد أمامً فً عمود بلفة، مسافة مكونة من  91عمود بلفة،  902عدد الغرز لكل ضلع: 

  الزاوٌة.
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 (0نبدأ الدور بعمل غرزة نصف عمود فً آخر غرزة من أي ضلع، )صورة  . 009

غرزة  941(، غرزة نصف عمود فً نضع عالمة فً الغرزة الثانٌةسلسلة فً الزاوٌة )  9غرزة نصف عمود فً المسافة المكونة من  3* 

 (، وال نقوم بعمل آخر غرزة نصف عمود. 9مرات )صورة  4التالٌة.* 

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

  عمود فً الزاوٌة. غرزة نصف عمود، غرزة نصف 942ضلع: عدد الغرز لكل 
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فً الغرزة/المسافة المشار إلٌها، نأخذ لفة على االبرة ونخرج )لدٌنا لفتان على االبرة( ثم )نلف  ةندخل باالبر: العقدة غرزة

 الخٌط على االبرة ونخرج من لفة واحدة لٌصبح لدٌنا لفتٌن على االبرة( مرتٌن، ثم نأخذ لفة على االبرة ونخرج من اللفتٌن.

 . لتصبح رؤٌة الغرزة التالٌة أوضح غرزة العقدة إلى األمام قلٌاًل قبل عمل غرزة الحشومالحظة: قومً بتحرٌك 

 

(، ) ثم غرزة عقدة، ثم 0نبدا بعمل غرزة حشو فً غرزة نصف عمود ذات العالمة )غرزة الزاوٌة( )صورة . 003

 ( ) نضع عالمة فً غرزة العقدة(،9غرزة حشو( فً نفس الغرزة )صورة 

مرة، غرزة عقدة فً الغرزة التالٌة، ثم فً  094ً الغرزة التالٌة، ثم غرزة حشو فً الغرزة التالٌة( غرزة عقدة ف* )

مرات، وال نقوم بعمل مجموعة غرز فً  4غرزة نصف عمود )الزاوٌة( )غرزة حشو، غرزة عقدة، غرزة حشو(. * 

 الزاوٌة. 

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

 غرزة عقدة، غرزة عقدة فً الزاوٌة. 095غرزة حشو،  096عدد الغرز لكل ضلع: 
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 (0نبدأ بعمل غرزة نصف عمود فً أي غرزة عقدة فً الزاوٌة، ثم غرزة نصف عمود فً نفس الغرزة، )صورة . 004

غرزة  9مرة. ثم  095التالٌة ، ثم نترك غرزة العقدة التالٌة( غرزة نصف عمود فً غرزة الحشو  9* ثم سلسلة، ثم )

مرات )صورة  4* غرزة نصف عمود فً غرزة العقدة فً الزاوٌة. 9نصف عمود فً غرزة الحشو التالٌة، ثم سلسلة، ثم 

 غرزة نصف عمود. 9(، وال نقوم بعمل آخر 9

 خٌط ونقوم بتنظٌف النهاٌات. نغلق الدور بعمل غرزة منزلقة فً أول غرزة نصف عمود، ونقص ال

 مسافة مكونة من سلسلة.  9غرزة نصف عمود،  954عدد الغرز لكل ضلع: 

 

 

 ونصل لنهاية الجزء التاسع

 

 للحصول على مفرش مثالً، مفورد، وذو غرز واضحة ٌنصح بفرد القطة بالطرٌقة األنسب للخٌوط المستخدمة. 

 

 شكراً 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/
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 رسالة من مصممة الباترون: 

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

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 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  

mailto:marian_szakhary@yahoo.com
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