تأثير الفراشة
الجزء الاول
مقدمة الباترون
من اعماق الروح وفي مكان ما قي القلب كان هناك اصغر هدير ومليون من الشرر لم يكن تحويل هو سوى
البداية فقط وعمندما انتهى الامر كله انقسم الى عشرة اجزاء مختلفة
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تفع سلسلة و  8حشو ثم نغلق الدائرةبالخيط (أ) نصنع دائرة سحرية ثم نر
=السطر "( "1أ) ابدا في اي من الحشو 3اعمدة على شكل تناقس (كلاستر)  2سلاسل نكرر  8مرات
(( 8كلاستر) تناقس 3اعمدة  8فراغ  2سلاسل
=السطر "( "2ب) ابدا في أي من (الكلاستر) حشو امامي و2حشو في فراغ  2سلاسل كررها  8مرات
امامي 16حشو)(8حشو
=السطر "( "3ت) إبدا في اي من الحشو الامامي نصف عامود 2عامود2سلسلة  2نصف عامود حشو سلسلة
نكرر ذالك الى النهاية
( 16عامود 8نصف عامود  8حشو  4فراغ 2سلسلة 14سلسلة فراغ سلسلة)
ف عامود) نترك حشو =السطر "( "4ج) ابدا من اي فراغ سلسلة (نصف عامود 2عامود 2سلسلة 2عامود نص
حشو خلفي في الثلاث غرز التالية (حشو 2سلسلة حشو) في فراغ السلسلتين حشو خلفي في 3
غرز التالية نترك حشو نكرر ذالك الى النهاية
( 16عامود 8نصف عامود  8فراغ سلسلة  24حشو خلفي)
=السطر "("5ح) ابدا في اي من فراغ السلستين بين الحشو
عامود بيكو بثلاث سلاسل 2عامود نصف عامود)(نصف عامود 2
نصف عامود خلفي في الاربع الغرز التالية حشو خلفي في الغرزتين التالية (حشو2سلاسل حشو)
في فراغ السلسلتين التالية حشو خلفي في الغرزتان التالية ونصف عامود خلفي في الاربع
الغرز التالية نترك حشو ونكرر ماسبق الى النهاية
 6عامود 8نصف عامود 8حشو  16حشو خلفي  4فراغ سلسلتين  32نصف عامود خلفي  4بيكو )(1
=السطر "( "6ج) ابدا عند فراغ السلسلتين في السطر الثالث
{ملاحظة  :المرجو معرفة ان العامود الامامي هو مثل العامود ولانه حول السلسلة (اي في داخل السلسلة )
تب عامود امامي}سنشبهه بالعامود الامامي ك
عامود امامي في فراغ السلسلتين  4سلاسل عامود عامود امامي في نفس الفراغ ضع للاربع السلاسل
(عامود سلسل عامود) في فراغ Vخلف البيكو اللتي عملت في السطر الخامس  4سلاسل غرزة
السلسلتين في السطر الخامس  4سلاسل كرر ذالك الى النهاية
(عامود سلسلة عامود)  8فراغ اربع سلاسل ) Vغرز ( 8عامود امامية4
(كلاستر مكون من تناقص عامودين)سلسلة (كلاستر مكون ن =Vالسطر "( "7أ) إبدا عند اي من غرز
تناقص عامودين)سلسلتين (كلاستر مكون من تناقص عامودين)سلسلة (كلاستر مكون من تناقص
سلاسل حشو امامي حول العامود الامامي من السطر السادس (عامود سلسلة عامود) V4عامودين ) فير غرزة
3سلاسل حشو امامي حول العامود الامامي في السطر السادس ضع  3سلاسل خلف الزاوية مثل مافعلت مع
الاربع سلاسل في السطر السادس  4سلاسل ونكرر ذالك الى النهاية
فراغ اربع سلاسل ) ( 16كلاستر  8حشو امامي  8فراغ سلسلة  4فراغ 2سلاسل 8
= السطر "("8ت) ابدا في اي من فراغ الزاوية
(2عامود سلسلتان 2عامود) عامود امامي حول الكلاستر نصف عامود في فراغ السلسلة نصف عامود امامي
حول الكلاستر  6حشو في فراغ الاربع سلاسل حشو امامي حول الحشو الامامي  3حشو في فراغ الثلاث
مامي الحشو الامامي  6حشو في فراغ الاربع السلاسل نصف عامود امامي حول الكلاستر السلاسل حشو ا
نصف عامود في فراغ السلسلة عامود امامي حول الكلاستر كرر ذالك الى النهاية
(في الجهة  4 :عامود  15حشو  2عامود امامي  2فراغ سلسلتين 2نصف عامود امامي 2حشو امامي)
ي اي من فراغ الزاوية =السطر "("9ح) ابدا ف
(نصف عامود 2سلسلة نصف عامود) عامود خلفي في الابرع غرز التالية نتجاوز نصف عامود الامامي عامود
خلفي في الست غرز التاليى نتجاوز الحشو عامو في البيكو عند السطر الخامس عامود خلفي نتجاوز
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لنصف العامود الامامي وعامود خلفي الاربع الحشو الامامي عامود خلفي في الست غرز التالية نتجاوز ا
غرز التالية كرر ذالك الى النهاية
(في الجهة  2نصف عامود 2فراغ سلسلتين واحد عامود و22عامود خلفي)
=السطر "( "10ج) ابدا في اي من فراغ السلستين (نصف عامود,عامود,سلسلتين,عامود نصف عامود)حشو
د بلفتين امامي حول العامود الامامي في السطر السادس تجاوز في 8غرز التالية,نصف عامود ,عامو
العامود،عامود3،اعمدة(عامود بيكو من ثلاث سلاسل عامود) 3اعمدة،عامود،عامود بلفتين امامي حول العامود
الامامي في السطر السادس تجاوز عامود،نصف عامود،حشوفي  8غرز التالية كرر ذالك الى النهاية
عامود 12،عامود16،حشو2،فراغ سلسلة،بيكو3سلاسل2،عامود بلفتين اماميفي الجهة ( 4نصف
=السطر"( "11ب) ابدا في اي من فراغ السلستين (عامودين سلسلتين عامودين)عامود خلفي،نصف عامود
خلفي،حشوخلفي في الثمان غرز التالية سلسلة ،تجاوز غرزتان (انهم نصف عامود والعامود الامامي
ي،نصف عامود خلفي،عامود خلفي في الثلاث غرز التالية نصف عامود خلفي حشو بلفتين)حشو خلف
خلفي سلسلة تجاوز غرزتان حشو خلفي في  8غرز التالية نصف عامود خلفي،عامود خلفي كرر ذالك
الى النهاية
في الجهة ( 8عامود خلفي4،نصف عامود خلفي18،حشو خلفي4،عامود 2،فراغ السلسلة1،فراغ
سلسلتين)
سطر"( "12أ) ابدا في اي من فراغ السلستين (ملاحظة في هذا السطر تشتغل فقط في فراغ =ال
السلاسل وتتجاوز كل الغرز)
(2كلاستر بعامودان سلسلة 2كلاستر بعامودان سلستين 2كلاستر بعامودان سلسلة 2كلاستر
) 5سلاسل ( 2بعامودان) 6سلاسل( 2كلاستر بعامودان سلسلة 2كلاسترعامودان في فراغ السلسلة
كلاستر بعامودان سلسلة  2كلاستر عامودان في فراغ السلسلة)  6سلاسل ونكرر ذالك الى النهاية
في الجهة ( 8كلاستر بعامودين4،فراغ سلسلة2،فراغ  6ست سلاسل1،فراغ  5سلاسل1،فراغ  2سلاسل)
عامود =السطر"("13ت) ابدأ في اي فراغ السلستين (2عامود،عامود بلفتين،سلسلتين،
بلفتين2،عاود) عامود امامي حول الكلاستر
عامود في فراغ السلسلة عامود امامي حول الكلاستر ( 4اعمدة،عامود بلفتين،سلسلة،عامود
بلفتين4،اعمدة في فراغ  6سلاسل) عامود امامي حول الكلاستر ،عامود في فراغ السلسلة
عامود امامي حول الكلاستر
السطر الحادي عسر والخمس سلاسل من الخلف تجاوز غرزتين حشو خلفي (ملاحظة الان سوف تشتغل في
في السطر [11عامود في فراغ السلسلة عامود خلفي في السطر (2×]11عامود بلفتين،بيكوبثلاث
سلاسل عامود بلفتين في فراغ السلسلة) [عامود خلفي في السطر ،11عامود في السلسلة ]× 2حشو
خلفي في 11
احظة انك الان العمل في السطر{}12ملاحظة:يرجى مل
عامود امامي حول الكلاستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكلاستر(4عامود،عامود
بلفتين،سلسلة،عامود بلفتين4،عامود في فراغ الست سلاسل)
لنهايةعامود امامي حول الكلاستر ،عامود في فراغ سلسلة ،عامود امامي حول الكلاستر كرر ذالك الى ا
في الجهة ( 8عامود امامي28،عامود 8،عامود بلفتين2،حشو خلفي4،اعمدة خلفية1،بيكو بثلاث سلاسل2،
فراغ السلسلة 1،فراغ سلسلتين
=السطر"("14ت) ابدا في اي من فراغ السلسلتين ..
{ملاحظة:هذه النهاية ستخلق فراغ سلسلة في ظهر العمل وسوف تشتغل لاحقا}
زلقة) 3سلاسل تجاوز غرزة،منزلقةخلفية[سليلتين،تجاوز غرزتين،منزلقة (منزلقة 3سلاسل من
خلفية]× 3سلستين تجاوز تجاوز فراغ سلسلة منزلقة خلفية[سلسلتين،تجاوزغرزتين،منزلقة
خلفية]×2

سلستين،تجاوز  4غرز ،منزلقة خلفية3،سلاسل تجاوز4غرز والبيكو،منزلقة
خلفيةخلفية،سلسلتين،تجاوز اربع غرز،منزلقة
[سلسلتين،تجاوز 4غرز،منزلقة خلفية]×،2سلستين تجاوز فراغ سلسلة،منزلقة خلفية
[سلستين،تجاوزغرزتين،منزلقة خلفية]×3
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3سلاسل تجاوز غرزة كرر ذالك الى النهاية
في الجهة(16منزلقة خلفية14،فراغ السلستين4،فراغ  3سلاسل)
ية وستعمل الزاوية من هنا =.السطر"("15ف) ابدا في اول فراغ سلستين قبل الزاو
{ملاحضة:ستعمل فقط في فراغ السلاسل اللتي صنعت في السطر  14مالم يتم ذكرها بوضوح سيتم
التأكيد عليها لمزيد من التوضيح}
(منزلقة،سلستين،عامود،عامود بلفتين)قم بتوصيل فراغ السلستين وفراغ الثلاث سلاسل
نصف عامود)حشو امامي حول المنزلقة بين السلاسل بتناقص عامودين نصف (نصف عامود،حشو3،
(3نصف عامود،عامود3،نصف عامود)حشو امامي حول المنزلقة بين السلاسل( 3نصف عاماود،حشو،نصف
عامود)
قم بتوصيل الثلاث سلاسل والسلستين بتناقص عامودين (عامود
بلفيتين،عامود،سلسلتين،منزلقة)هذه ستكون هي زوايتك[3حشوفي فراغ
لسلتين]×(5عامودين،نصف عامود،حشو)(حشو،نصف عامود،عامود،سلسلة،عامود،نصف الس
عامود،حشو)(حشو،نصف عامود،عامودين)[3حشو في فراغ السلستين]× 5كرر ذالك الى النهاية
(في الجهة:منزلقتين2،فراغ سلسلتين9،عامود،عامودين بلفتين 2،تناقص عامودين 18،نصف
سلسلةعامود 36،حشو2،حشو امامي1،فراغ
=السطر"{"16من اجل غرزة الفشارة نستعمل خيط (أ)}
ابدا خلف اول زاوية مزلقة في السطر  14منزلقة خلفية3،سلاسل،ادفع الزاوية للخلف واعمل غرزة
الفشارة بالخيط (أ) في الوسط 3،سلاسل منزلقة خلفية حول المنزلقة الخلفية في ثاني زاوية منزلقة
ة في حشو واحد من 15حشو وثبت الخمس سلاسل خلف العمل [بيكو بثلاث في السوط5 14سلاسل منزلق
سلاسل،منزلقة،منزلة]× 3بيكو بست سلاسل تجاوز حشو[منزلقة،منزلقة،بيكو بثلاث
سلاسل]×3منزلقة3،سلاسل منزلقة خلفية حلول المنزلقة قبل فراغ الثلاث سلاسل من السطر 4 14
في التي عملت في السطر ،11اربع سلاسل،منزلقة خلفية سلاسل،غرزة الفشارة بين  3العامود الخل
حول المنزلقة بعد الثلاث سلاسل من السطر ،14ثلاث سلاسل،منزلقة في حشو واحد من  15حشو [بيكو
بثلاث سلاسل،منزلقة،منزلقة]×،3بيكو بست سلاسل تجاوز حشو [منزلقة،منزلقة،بيكو بثلاث
نهاية سلاسل]× 3منزلقة  5سلاسل كرر ذالك الى ال
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في الجهة( 4فراغ 3سلاسل 2،فراغ  5سلاسل12،بيكو بثلاث سلاسل2،بيكوبست سلاسل،غرزة
الفشارة 2،فراغ 4سلاسل4،منزلقة خلفية28،منزلقة
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=السطر"("17ف) في هذا السطر سوف تعمل فقط في السطر 15وتتجاول كل الغرز في السطر 16
السطر ،15ابدا في فراغ السلسلتين اللذي يؤدي بإستثناء زاوية غرزة الفشارة حول  3سلاسل وغرز
على زاويتكمن السطر  15لكي اوضح اكثر هي تحديدا السلستين اللتي بدأت بهم في بداية السطر 15
(2نصف عامود،عامود،بيكو بسلستين ومنزلقة في الفتلات الخلفية في فراغ
عامود في الغرزتين السلسلتين)عامود،نصف عامود،حشوممدود حول تناقص العامودين،نصف
التالية(عامود بيكو بسلستين نقفلها بمنزلقة في الفتلات الخلفية)نصف عامود،حشو،تجاوز غرزة
انت الان امام فراغ  3سلاسل ستشتغل حول الاثنين الثلاث سلاسل والغرز المنزلقة،نصف عامود،العامود
حول الثلاث سلاسل اللتي انت مايلي ستشتغل فقط في غرزة حولة فراغ سلسلتين وتبدأ في غرزة
بالفعل فيها ،الان اعمل عامود امامي حول غرزة الفشارة واكمل في نفس غرزة وحول الثلاث السلاسل
التالية
(عامودان،عامود امامي حول الفشار،بيكو بسلستين ومنزلقة في الفتلة الخلفية،عامودان)
امود في فراغ سلستين) منزلقة في الفتلة عامود،نصفةعامود،مزلقة،تجاوز غرزة،حشو(عامود 2،نصف ع
الخلفية خلف البيكو بثلاث سلاسل
انهيت باقة الورقة جهة الزاوية
في هذا الجزء سوف نعملة امام البيكو من السطر  16انتهاء من ذالك اسحب البيكو من خلال الفراغات
سلاسل صغيرة لكي تنتقل لتجعلها تظهر مثل البراعم الصغيرة تناقص عامودان اماميان في امامهم و
ورائهم ولتصنع المساحة المذكورة اذا نظرت في هذا الجزء سترى الفجوات بوضوح بين السلاسل التي
صنعتها من السطر 14والتي تم ارفاقها في العمل بمنزلقة خلفية ستعمل تناقص عامودان حول امام

في هذا المكان فقط هكذا  6بيكو البيكو بست سلاسل اللتي في فراغ السلسة من السطر  13لدينا 6
بثلاث سلاسل،حسنا في الباترون اول غرزة امام البيكو بثلاث سلاسل
سلسلة،علمود امامي امام بيكو بثلاث سلاسل،سلسلتين،تناقص عامودان اماميان امام اول وثاني بيكو
بثلاث سلاسل،سلسلتين،تناقص عامودان اماميان امام ثاني وثالث بيكو بثلاث
ل،سلسلتين،تناقص عامودان اماميان امام ثالث بيكو بثلاث سلاسل وفراغ سلسلة اللتي امام سلاس
بيكو بست سلاسل 3،سلاسل
تناقص عامودان اماميان في سلسلة امام البيكو بست سلاسل وامام رابع بيكو بثلاث
اقص سلاسل،سلستين،تناقص عامودان اماميان امام رابع وخامس بيكوبثلاث سلاسل،سلستين،تن
عامودان اماميان امام خامس وسادس بيكو بثلاث سلاسل،سلستين،عامود امامي امام سادس بيكو بثلاث
سلاسل،سلسلة،منزلقة خلف سادس بيكو بثلاث سلاسل
برعم الزهرة جهة اليمين انتهت
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(حشو،عامود،بيكوبسلسلتين ومنزلقة في الفتلة الخلفية،نصف عامود)
الية،حشونصف عامود في الغرزتان الت
الان اترك الاربع سلاسل ستمر على المعل اللذي انهيته سابقا
وسوف تحتاج الى دفع قليلا هذه الجهة للوصول للغرزة التالية
منزلقة2،نصف عامود في الغرزتان التالية (عامود سلستان عامودان) في فراغ السلسلة 2،نصف عامود
في الغرزتان التالية منزلقة.
الاربع سلاسل،حشو نصف عامود في الغرزتان التالية(،نصف عامود،عامود،بيكو مجددا ستعمل على
بسلسلتين ومنزلقة في الفتلة الخلفية،عامود،حشو)منزلقة في الفتلة الخلفية خلف البيكو
بثلاث سلاسل.
انهيت باقة الورقة جهة الوسط
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دان اماميان امام اول وثاني بيكو سلسلة ،عامود امامي امام اول بيكو بثلاث سلاسل،سلسلتين،تناقس عامو
بثلاث سلاسل،سلسلتين،تناقس عامودان اماميان امام ثاني وثالت بيكو بثلاث
سلاسل،سلسلتين،تناقس عامودان اماميان امام ثالث بيكو بثلاث سلاسل وفراغ السلسلة امام بيكو
وامام رابع بيكو بست سلاسل3،سلاسل،تناقس عامودان اماميان في سلسلة امام بيكو بست سلاسل
بثلاث سلاسل،سلسلتين،تناقس عامودان اماميان امام رابع وخامس سلسلتين،تناقس عامودين اماميان امام
خامس وسادس بيكو بثلاث سلاسل ،سلستين،عامود امامي في امام سادس بيكو بثلاث،سلسلة،منزلقة
في الفتلة الخلفية خلف سادس بيكو بثلاث سلاسل
جهة الشمال انهيت برعم الزهرة
كرر ذالك الى النهاية
في الجهة ( 5فراغ سلسلة26،نصف عامود21،عامود 7،بيكو بسلستين ومنزلقة في الفتلة
الخلفية2،حشو ممدودة6،حشو8،منزلقة3،عامود امامي13،فراغ سلسلتين12،تناقس عاموان اماميان2،فراغ 3
سلاسل 6،تناقص عامودان اماميان بلفتين .

