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 االستیقاظ البطيء من حالة السبات ، كان العشرة یحصلون على وهج ملون ، في الوقت نفسه كالساعة التي بدأوا جمیعا في النمو. عشرة
 عوالم مختلفة تبدأ كل منها بإثارة ضجة ، مع الحصول على سلكي مع تاریخهم واألغاني التي غناها أجدادهم.
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 السطر 25(ح) ابدا في اي من الزاویة (عامود،عامودین بلفتین،3سالسل،عامودین بلفتین،عامود)،12سلسلة،حشو في راغ السلسلة

 مالحظة:حول ان اال تضیق السالسل12 حتى ال یضیق العمل وحتى ان حصل ال تقلق سوف یرتخي العمل في االسطر القادمة.في هذا
 السطر سنعمل على مایشبه شرنقة الفراشة ستعمل نزوال ثم تصعد من جدید سیكون لدینا الشرنقة الیمین والشمال .

 الشرنقة الیمین:حشو في الفتلة الخلفیة لسبع غرز التالیة،4اعمدة حول عامود الكالستر في السطر22، 4اعمدة حول عامود الكالستر من
 السطر20،عامودان في فراغ السالسل من السطر19،حشو في اول عامود من الجهة المقابلة،حشو في الغرزة التالیة،[بیكو

 بسلسلتین،حشو في الغرزتین التالیة]×5،بیكو بسلسلتین،حشو،حشو اللذي عملناه سابقا،حشو امامي حول الحشو.
 12سلسلة،(حشو،سلسلتین،حشو في فراغ السلسلة)

 الشرنقة الشمال:[حشو في الغرزتین التالیة،بیكو بسلسلتین]×3،حشو، حول عامود الكالستر من السطر22،(عامود،بیكو
 بسلسلتین،عامودین،بیكو بسلسلتین،عامود)حول عامود الكالستر السطر20(عامود،بیكو بسلسلتین،3اعمدة)،3نصف اعمدة في فراغ

 السالسل في السطر19،حشو في خمس غرز التالیة،حشو في الفتلة الخلفیة لسبع غرز التالیة،حشو في الحشو السابق،حشو امامي حول
 الحشو.

 12سلسلة.اعد ذالك في كل الجهات
 في الجهة(20عامود،4عامود بلفتین،1فراغ3 سالسل،4فراغ 12سالسل،2حشو امامي،32حشو،14 حشو في الفتلة الخلفیة،12بیكو

 بسلستین،2فراغ سلسلتین،3نصف عامود.
 

 السطر26(ح) في اي زاویة(2حشو،نصف عامود،عامود،سلسلتین،عامود،نصف عامود،2حشو)،حشو في 3غرز التالیة،16حشو في
 فراغ 12السالسل،حشو امامي حول الحشو االمامي،16حشو في فراغ 12 سالسل،تجاوز حشو(3اعمدة،سلسلة،3اعمدة في فراغ

 السلسلتین)تجاوز الحشو،16 حشوفي فراغ12سالسل،حشوامامي حول الحشو االمامي،16حشوفي فراغ12سالسل،3حشو. عاد ذالك في
 كل الجهات

 في الجهة(74حشو،2نصف عامود،8عامود،1فراغ سلسلة،2حشو امامي)
 

 السطر27(ف) في اي زاویة(كالستر بعامودین بلفتین،سلسلة،كالستر بعامودین،سلسلة،كالستر بعامودین بلفتین)،عامودین بلفتین في
 الغرزة التالیة،عامودین في الغرزة التالیة،حشوفي الغرزة التالیة،عامود،3اعمدة في الغرزة التالیة،عامود امامي في العامود بلفتین الثاني

 من السطر25، 3اعمدة في الغرزة خلف العامود االمامي اللتي عادتا نتجاوزها،عامود،نصف عامود،10حشوفي الغرز التالیة،منزلقة
 وست سالسل وعامود بلفتین في الغرزة التالیة ،[تناقص عامودین بلفتین في الغرزتین التالیة]×2،عامود امامي بلفتین حول الحشو
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 االمامي،عامود في الغرزة التالیة،تناقص عامودین في الغرزیتن التالیة،7حشو في الغرز التالیة،تجاوز غرزة،3اعمدة،عامودان ونصف
 عامود في الغرزة التالیة،تجاوز غرزة،حشو امامي،3اعمدة خلفیة في الغرز التالیة،(عامود،حشو،عامود في فراغ السلسلة)،3اعمدة

 خلفیة،حشو امامي،تجاوز غرزة،نصف عامود وعامودان في الغرزة التالیة،3اعمدة في الغرزة التالیة،تجازو غرزة،7حشو في الغرز
 التالیة،نصف عامود،تناقص عامودین في الغرزتین التالیة،عامود،عامود بلفتین امامي حول الحشو،ت[ناقص عامودین بلفتین في الغرزتین

 التالیة]×2،عامود بلفتین 6سالسل منزلقة في الغرزة التالیة،10حشو في الغرز التالیة،نصف عامود،عامود،3اعمدة في الغرزة
 التالیة،عامود امامي في العامود بلفتین الثاني من السطر25 ،3اعمدة في الغرزة خلف العامود االمامي اللتي عادتا

 نتجاوزها،عامود،حشو،عامودین غي الغرزة التالیة،عامودین بلفتین في الغرزة التالیة.اعد ذالك في كل الجهات
 

 في الجهة(4كالستر بعامودین بلفتین،1كالستر،4 تناقص عامودین بلفتین،2تنافص عامودین،37حشو،6نصف عامود،34عامود،4عامود
 بلفتین،6عامود خلفي،2فراغ 6سالسل،2فراغ السلسلة،2عامود امامي بلفتین،2عامود امامي،2حشو امامي،2منزلقة)

 
 السطر 28(ف) في اي زاویة عامود امامي حول الكالستر،عامودین في فراغ السلسلة،حشوامامي حول الكالستر،عامودین في فراغ

 السلسلة،عامود امامي حول الكالستر، عامود خلفي،نصف عامود خلفي في الغرزتین التالیة،عامود خلفي،حشو امامي حول الحشو،عامود
 خلفي في 4غرز التالیة،حشو امامي حول العامود االمامي،عامود خلفي في 5 غرز التالیة،تجاوز غرزتین،حشو خلفي في6غرز

 التالیة،تجاوز 3غرز،عامودین بین المنزلقة والعامود بلفتین في الغرزة اللي عملت فیها المنزلقة والست سالسل والعامود بلفتین وتجاوز
 الست سالسل واعمل في العامود بلفتین (3اعمدة،بیكو،نصف عامود)،(حشو،نصف عامود،عامودین في التناقص التالي)،3اعمدة في

 التناقص االخیر،حشو حول العامود امامي بلفتین،[عامودین في التناقص التالي]×2،حشو،3سالسل،تجاوز7حشو،6حشو خلفي في الغرز
 التالیة،حشو امامي حول الحشو االمامي،عامود خلفي في 3غرز التالیة،عامود امامي،(عامودین،سلسلة،عامودین في الحشو)،عامود

 امامي،عامود خلفي في 3غرزالتالیة،حشوامامي حول الحشو االمامي،6حشو في الغرز التالیة،3سالسل،تجاوز7حشو،حشو في الغرزة
 التالیة،[عامودین في التناقص]×2،حشو امامي حول العامود االمامي بلفتین،3اعمدة في التناقص،(عامودین،نصف

 عامود،حشو)،(حشو،عامود،بیكو بسلسلتین،عامودین في اول كالستر)،عامودین بین المنزلقة والعامود بلفتین في الغرزة اللي عملت فیها
 المنزلقة والست سالسل والعامود بلفتین وتجاوز الست سالسل،تجاوز3 غرز،6حشو خلفي في الغرز التالیة،عامود خلفي في 5 غرز

 التالیة،حشو امامي حول العامود االمامي،عامود خلفي في 4غرز التالیة،حشو امامي حول الحشو،عامود خلفي،نصف عامود خلفي في
 الغرزتین التالیة،عامود خلفي،عامود امامي حول الكالستر،عامودین في فراغ السلسلة،حشوامامي حول الكالستر،عامودین في فراغ

 السلسلة،عامود امامي حول الكالستر. كرر ذالك في كل الجهات.
في الجهة(4 عامود خلفي،36 عامود،9حشو امامي،4نصف عامود خلفي،28عامود خلفي،2بیكو،4نصف عامود،4حشو،2فراغ 3

 سالسل،1فراغ سلسلة)
 

 للمزید من المعلومات عن هذا الجزء
 

http://www.sistersinstitch.com 
 

  حقوق الترجمة محفوظة :سارة معاش
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