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 تتناثر الریاح مع ترك آثار في جمیع انحاء االرض وبعضها في الحبال ثم غسله في الرمال الوحید والوحید بالرغم من كونه مخیفا مبتهجا

  بشكل جمیل
 
 

 السطر 18 _(أ) إبدأ في فراغ الخمس سالسل وراء الزاویة  من السطر16،(7 اعمدة ،3سالسل،7اعمدة) ،سلسلتین،حشو في اول
 بیكو[سلسلة،حشوفي البیكو التالیة]×2،سلسلتین حشو في البیكو بست سالسل،سلسلتین،حشو في البیكو اللتي بعدها،[سلسلة،حشو في

 البیكو]×2،سلسلة،(عامودان،عامودان بلفتین في فراغ 3سالسل التالي ،سلسلة،
 االن یجي علیك ادخال الصنارة في فراغ السلستین من السطر 17 والتقط البیكو من ال سطر 13 واجذب وراء العمل واعمل حشو

 واكمل التكرار التالي .
 سلسلة (عامودان بلفتین،عامودین،في فراغ 3 سالسل)[سلسلة،حشو في البیكو]×3،سلسلتین،حشو في البیكو بست سالسل،سلسلتین،[حشو

 في البیكو،سلسلة]×3،سلسلة .اعد ذالك في باقي الجهات
 في الجهة:(4عامودبلفتین،18 عامود،15حشو،1فراغ 3سالسل،6 فراغ سلسلتین،12 فراغ سلسلة واحدة)

 
  السطر 19(ب) ابدا في اي زاویة (2حشو،سلسلتین،2حشو)،حشو في السبع غرز التالیة،حشوفي فراغ السلسلة

 مالحظة:في هذا السطر ستعمل في حشو البیكو وتتجاوز فراغ السلسلة وتعمل في فراغ السلسلتین في السطر 17
 [حشو،عامود في فراغ السلسلتین]×3،تجاوز سلسلتین حشو في الحشو فوق البیكو بست سالسل وفي فراغ السلسلتین خلفها اعمل على

 النحو التالي (عامود،سلسلتین،عامود)،تجاوز السلستین،[عامود،حشو]×3،حشو في فراغ السلسلة،حشو في 4 غرز التالیة ،حشو في فراغ
 السلسلة،(حشو،سلسلتین،حشو في الحشو)،حشو في فراغ السلسلة،حشو في 4 غرز التالیة،حشو في فراغ السلسلة،[حشو،عامود في فراغ

 السلسلتین]×3،تجاوز السلسلتین،حشو في الحشو فوق البیكو بست السالسل،(عامود،سلسلتین،عامود في فراغ السلسلتین خلفها)،تجاوز
 سلسلتین،[عامود في فراغ السلسلتین،حشو]×3،حشو في فراغ السلسلة ،حشوفي7غرز التالیة.اعد ذالك في باقي الجهات

 في الجهة (50 حشو،16 عامود،4 فراغ السلستین.)
 

 السطر 20 (ح):ابدا في اي من الزاویة .(3 اعمدة،سلسلتین،3اعمدة)،تجاوز غرزتین،عامود خلفي في 6 غرز التالیة،نصف عامود
 خلفي،حشو خلفي،سلسلتین،تجاوز8 غرز،(كالستر بعامودین،سلسلتین،كالستر بعامودین في فراغ السلسلتین)،تجاوز8 غرز،حشو خلفي

  في السبع غرز التالیة،(حشو،سلسلتین،حشو في فراغ السلستین)،حشو خلفي في 7 غرز التالیة،ارتفع سلسلة واقلب العمل
 مالحظة :هنا ستتوقف في نصف الجهة وتعمل في خلف وامام نفس السطر على النحو التالي وبعدها تكمل مابدأت به

 
 في الجهة الخلفیة : على السبع الحشو الخلفیة ستعمل حشو في 5 خمس غرز،منزلقة في الغرزتین التالیة،منزلقة في فراغ

  السلسلتین،منزلقة في الغرزتین التالیة،حشو في 5 غرز،سلسلة واقلب العمل ثانیتا
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 في الجهة االمامیة:نصف عامود،عامود،عامودین في نفس الغرزة،نصف عامود،حشو،تجاوز المنزلقیتین،(3اعمدة،سلسلتین،3اعمدة في
 فراغ السلسلتین اللذي اشتغلنا فیه المنزلقة)،تجاوز المنزلقتین،حشو،نصف عامود،عامودین في نفس الغرزة،عامود،نصف عامود ونمزلقة

 في اخر حشو عملناه سابقا
 تجاوز8 غرز،(كالستر بعامودین،سلسلتین،كالستر بعامودین في فراغ السلسلتین)،سلسلتین،تجاوز8غرز،حشو خلفي،نصف عامود

  خلفي،عامود خلفي في6 غرز التالیة.اعد ذالك في باقي الجهات
 في الجهة :(4 كالستر،8فراغ السلسلة،18عامود،4نصف عامود،2حشو،12عامود خلفي،2نصف عامود خلفي،2حشو خلفي)

 
 السطر 21(ج):ابدا في اي من فراغ السلستین(عامود،عامود بلفتین،سلسلتین،عامود بلفتین،عامود)،عامود خلفي في 3غرز التالیة،نصف

 عامود خلفي في 7غرز التالیة،حشوخلفي،3حشو في فراغ السلستین،حشو امامي حول الكالستر،(حشو،سلسلتین،حشو في راغ
 السلسلتین)،حشو امامي حول الكالستر،3حشو في فراغ السلسلتین،حشو خلفي في 5 غرزمن بدایة النصف العامود،تجاوز غرزة،عامود

 بلفتین امامي في فراغ السلستین في السطر17،حشو خلفي في3 غرز التالیة،(حشو،عامود،سلسلة،عامود،حشو في فراغ السلسلتین)،حشو
 خلفي في 3 غرز التالیة،عامود امامي بلفتین في فراغ السلسلتین في السطر 17،حشو خلفي في5 غرز التالیة،3 حشو في فراغ

 السلسلتین،حشو امامي حول الكالستر،(حشو،سلستین،حشو في فراغ السلسلتین)،حشو امامي حول الكالستر،3 حشو في فراغ السلستین
  ،حشو خلفي،نصف عامود خلفي في 7 غرز التالیة،عامود خلفي في 3 غرز التالیة.اعد ذالك في باقي الجهات

في الجهة:(18 حشو،4عامود،2عامود بلفتین،6عامود خلفي،14نصف عامود خلفي،18حشوخلفي،2عامود امامي بلفتین،4حشو امامي،
 4 فراغ سلسلة)

السطر 22(أ):  ابدا في اي من الزاویة:(كالستر بعامودین،سلسلة،كالستر بعامودین،سلسلتین،كالستر بعامودین،سلسلة،كالستربعامودین)،
 9 سالسل

 مالحظة:االن سنعمل في فراغ السلسلتین من السطر 20و21.
 نبدا في فراغ السلسلتین السطر 20اوال بكالستر عامودین،سلسلة ونعمل في فراغ السطر21 بعدها بكالستر عامودین،سلسلتین،كالستر

 عامودین،سلسلة ونعود الى فراغ السلسلة من السطر20 ونعمل كالستر عامودین،3سالسل،(كالستر عاموین،سلسلة،كالستر عامودین بین
 الحشو والعامود بلفتین االمامي)،سلسلة،(كالستر عامودین،سلسلة،كالسترعامودین،سلسلتین،كالستر عامودین،سلسلة،كالستر

 عامودین)،سلسلة،(كالستر عامودین،سلسلة،كالستر عامودین بین العامود بلفتین االمامي والحشو)،3سالسل،نكرر ماعملناه سابقا في
 السطرین 20و21(كالستر عامودین،سلسلة في السطر20،كالسترعامودین،سلسلتین،كالستر عامودین،سلسلة في السطر21،كالستر

 عامودین في السطر20)،9 سالسل،(كالستر عامودین،سلسلة،كالستر عامودین،سلسلتین،كالستر عامودین،سلسلة،كالستر عامودین). اعد
  ذالك في باقي الجهات

 في الجهة(20 كالستر،4فراغ سلسلتین،12فراغ سلسلة،2فراغ 9 سالسل،2فراغ3سالسل)
 السطر 23(ت):ابدا في اي من الزاویة (عامودین،عامود بلفتین،سلستین،عامود بلفتین،عامودین)،عامود امامي حول

 الكالستر،عامود،عامود امامي حول الكالستر)،13نصف عامود في فراغ 9 سالسل،4 سالسل.
 مالحظة:االن سوف تدخل الصنارة العامود في السطر 19 وتجدب للوراء الحشو اللدي عملته على البیكو بست سالسل وتعمل علیه

 منزلقة وترتفع سلسلتین واعمل عامودین حول العامود بشكل افقي واالربع سالسل لتخفیها ایضا واصعد الى الكالستر في السطر العشرین
 اعمل 3 اعمدة حول عامود واحد واالربع سالسل واالن عامود في نفس المكان وفي فراغ التسع سالسل معا بهذا تكون وصلت الى

  الكالستر في السطر 22
(عامود امامي حول الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكالستر،3اعمدة،عامود بلفتین،سلسلة،عامودبلفتین،3

 اعمدة،عامود امامي حول الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكالستر)6نصف عامود،[نصف عامود امامي حول
 الكالستر،نصف عامود في فراغ السلسلة]×3،نصف عامود حول الكالستر،(نصف عامودین،سلسلة،نصف عامودین في فراغ

 السلسلتین)،[نصف عامود امامي حول الكالستر،نصف عامود في فراغ السلسلة]×3،نصف عامود امامي حول الكالستر،6 نصف عامود
 في فراغ 3 سالسل،4 سالسل .

 االن ستكرر مافعلناه سابقا: تدخل الصنارة العامود في السطر 19 وتجدب للوراء الحشو اللدي عملته على البیكو بست سالسل وتعمل
 علیه منزلقة وترتفع سلسلتین واعمل عامودین حول العامود بشكل افقي واالربع سالسل لتخفیها ایضا واصعد الى الكالستر في السطر

 العشرین اعمل 3 اعمدة حول عامود واحد واالربع سالسل واالن عامود في نفس المكان وفي فراغ التسع سالسل معا بهذا تكون وصلت
  الى الكالستر في السطر 22
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(عامود امامي حول الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكالستر،3اعمدة،عامود بلفتین،سلسلة،عامودبلفتین،3
 اعمدة،عامود امامي حول الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكالستر)،13نصف عامود،(عامودین،عامود

 بلفتین،سلستین،عامود بلفتین،عامودین)،عامود امامي حول الكالستر،عامود،عامود امامي حول الكالستر)
 في الجهة:(6عامود بلفتین،34عامود،48نصف عامود،2منزلقة،12عامود امامي،8نصف عامود امامي،2فراغ 4 سالسل،3فراغ

 سلسلتین،3 فراغ سلسلة)
 السطر 24(ج):ابدا في اي زاویة (2نصف عامود،سلسلتان2نصف عامود)حشو خلفي في 6غرز التالي،عامود خلفي في 6غرز

 التالیة،حشو في 4 غرز التالیة،حشو في الغرزة التالیة والغرزة رقم 11 من السطر 21 مباشرتا تحتها،حشو في الغرزتین التالیة،حشو في
 فراغ 4سالسل اللذي تحت الغرز،حشو في السطر 21 من خلف العمل في الغرزة اللتي عملت قبل الكالسترمن السطر22 حشو في

 العرزة مباشرتا بعدها بعد الكالستر في نفس السطر.
 االن اذهب مباشرتا الى 6 نصف عامود في فراغ 3 سالسل،حشوخلفي،نصف عامود خلفي ،عامود خلفي في 3غرز التالیة،نصف عامود
 خلفي،حشو خلفي في9غرز التالیة،(حشو،سلسلتین،حشو في فراغ السلسلة)،حشو خلفي في9غرز التالیة،نصف عامود خلفي،عامود خلفي
 في 3 غرز التالیة،نصف عامود خلفي،حشو خلفي،حشو في الغرزة قبل الكالستر في السطر22،حشوغرزة مباشرة بعد الكالستر في نفس

 السطر
 االن عد الى السطر 23ابدا في اول غرزة من 13 نصف عامود في فراغ 9 سالسل.

 حشو في الغرزة رقم 11 من السطر 21 واول غرزة من السطر 23،حشو في 4غرز التالیة،عامود خلفي في 6 غرز التالیة،حشوخلفي
 في 6غرز التالیة،كرر ذالك في كل الجهات

 في الجهة(4نصف عامود،32حشوخلفي،4نصف عامود،خلفي،18عامود خلفي،21حشو،2فراغ سلسلتین)
 

  الي مساعدة او لؤیة الطریقة العمل زورو الموقع
http://www.sistersinstitch.com 
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