
  تأثير الفراشة

  الجزء االول

  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 االمر كله انقسم الى عشرة اجزاء

  مختلفة

 

 

 بالخيط (أ) نصنع دائرة سحرية ثم نرتفع سلسلة و 8 حشو ثم
 نغلق الدائرة

 =السطر االول (أ) ابدا في اي من الحشو 3اعمدة على شكل
  تناقس (كالستر) 2 سالسل نكرر 8 مرات

  (8 (كالستر) تناقس 3اعمدة 8 فراغ 2 سالسل

=السطر الثاني (ب) ابدا في أي من (الكالستر) حشو امامي و
  2حشو في فراغ 2 سالسل كررها 8 مرات

 (8حشو امامي 16حشو)

 =السطر الثالث (ت) إبدا في اي من الحشو االمامي نصف
 عامود 2عامود2سلسلة 2 نصف عامود حشو سلسلة نكرر

 ذالك الى النهاية

 (16 عامود 8نصف عامود 8 حشو  4 فراغ 2سلسلة 14سلسلة
 فراغ سلسلة)

SistersInStitch



=السطر الرابع (ج) ابدا من اي فراغ سلسلة (نصف عامود 2
 عامود 2سلسلة 2عامود نصف عامود) نترك حشو حشو

 خلفي في الثالث غرز التالية (حشو 2سلسلة حشو) في فراغ
 السلسلتين حشو خلفي في 3 غرز التالية نترك حشو نكرر

  ذالك الى النهاية

 (16 عامود 8نصف عامود 8 فراغ سلسلة 24 حشو خلفي)

 =السطر الخامس(ح) ابدا في اي من فراغ السلستين بين
  الحشو

 (نصف عامود 2عامود بيكو بثالث سالسل 2عامود نصف
 عامود)

 نصف عامود خلفي في االربع الغرز التالية حشو خلفي في
 الغرزتين التالية (حشو2سالسل حشو) في فراغ السلسلتين

 التالية حشو خلفي في الغرزتان التالية ونصف عامود خلفي
  في االربع الغرز التالية نترك حشو ونكرر ماسبق الى النهاية

 (16 عامود 8نصف عامود 8حشو 16 حشو خلفي 4 فراغ
 سلسلتين 32 نصف عامود خلفي 4 بيكو )

 =السطر السادس (ج) ابدا عند فراغ السلسلتين في السطر
  الثالث

 {مالحظة : المرجو معرفة ان العامود االمامي هو مثل
 العامود والنه حول السلسلة (اي في داخل السلسلة )

 سنشبهه بالعامود االمامي كتب عامود امامي}

 عامود امامي في فراغ السلسلتين 4 سالسل عامود عامود
 امامي في نفس الفراغ ضع لالربع السالسل خلف البيكو

 اللتي عملت في السطر الخامس 4 سالسل غرزة V (عامود
 سلسل عامود) في فراغ السلسلتين في السطر الخامس 4

  سالسل كرر ذالك الى النهاية

SistersInStitch



 (8 عامود امامية4 غرز V (عامود سلسلة عامود) 8 فراغ اربع
 سالسل )

 =السطر السابع (أ) إبدا عند اي من غرز V (كالستر مكون من
 تناقص عامودين)سلسلة (كالستر مكون ن تناقص

 عامودين)سلسلتين (كالستر مكون من تناقص
 عامودين)سلسلة (كالستر مكون من تناقص عامودين ) فير
 غرزة V (عامود سلسلة عامود) 4 سالسل حشو امامي حول
 العامود االمامي من السطر السادس 3سالسل حشو امامي
 حول العامود االمامي في السطر السادس ضع 3 سالسل
 خلف الزاوية مثل مافعلت مع االربع سالسل في السطر

  السادس 4 سالسل ونكرر ذالك الى النهاية

 (16 كالستر 8 حشو امامي 8 فراغ سلسلة 4 فراغ 2سالسل 8
  فراغ اربع  سالسل )

  = السطر الثامن(ت) ابدا في اي من فراغ الزاوية

 (2عامود سلسلتان 2عامود) عامود امامي حول الكالستر
 نصف عامود في فراغ السلسلة نصف عامود امامي حول

 الكالستر 6 حشو في فراغ االربع سالسل حشو امامي حول
 الحشو االمامي 3 حشو في فراغ الثالث السالسل حشو
 امامي الحشو االمامي 6 حشو في فراغ االربع السالسل

 نصف عامود امامي حول الكالستر نصف عامود في فراغ
  السلسلة عامود امامي حول الكالستر كرر ذالك الى النهاية

 (في الجهة : 4 عامود 15 حشو 2 عامود امامي 2 فراغ
 سلسلتين 2نصف عامود امامي 2حشو امامي)

 

  =السطر التاسع(ح) ابدا في اي من فراغ الزاوية
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 (نصف عامود 2سلسلة نصف عامود) عامود خلفي في
 االبرع غرز التالية نتجاوز نصف عامود االمامي عامود خلفي
 في الست غرز التاليى نتجاوز الحشو عامو في البيكو عند

 السطر الخامس عامود خلفي نتجاوز الحشو االمامي عامود
 خلفي في الست غرز التالية نتجاوز النصف العامود االمامي

  وعامود خلفي االربع غرز التالية كرر ذالك الى النهاية

(في الجهة 2 نصف عامود 2فراغ سلسلتين واحد عامود و22
 عامود خلفي)
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