
 تأثیر الفراشة�� الجزء الخامس
 

 
 

 "إن الوحدة االنفرادیة جعلت قوة قویة في الواقع ، كانوا جمیعا حریصین جدا على العثور على بعضهم البعض . على الرغم من أن
 جمیعهم كانوا محبوبین لألراضي التي تركوا فیها بمفردهم ، إال أنهم كانوا یعرفون أنها مجرد مكان لالسترخاء ولن یكونوا وطنهم

 أبدًا ".
 
 

،(V غرزة) السطر 34 (ج) ابدا في اي زاویة 
 50سلسلة،حشو في فراغ السلسلتین،50سلسلة(غرزة V) كرر ذالك في كل الجهات.

 في الجهة (2غرزةV،حشو1، 100سلسلة)
 

 السطر35(ج) ابدا في اي زاویة(تناقص3 اعمدة في فراغ السالسل وفراغ السلسلتین في الزاویة وفراغ السالسل التالي)،60حشو
 في فراغ 50سلسلة،حشو امامي في الحشو،60سلسلة في فراغ 50 سلسلة.كرر ذالك في كل الجهات.

 في الجهة(1تناقص 3اعمدة،120حشو،1حشو امامي)
 

 السطر36(ب)ابدا في اي زاویة(كالستر عامودین،سلسلة،كالسترعامودین،سلسلتین،كالستر عامودین،سلسلة،كالستر عامودین)،60
 نصف عامود خلفي ،عامود امامي حول الحشو االمامي،60نصف عامود خلفي .اعد ذالك في كل الجهات.

 في الجهة(4كالستر بعامودین،2فراغ سلسلة،1فراغ سلسلتین،120نصف عامود خلفي،1عامود امامي)
 

 السطر37(أ)ابدأ في اي زاویة(كالستر بعامودین،سلسلة،كالستربعامودین،سلسلتین،كالستر بعامودین،سلسلة،كالستر
 بعامودین)،عامود امامي حول الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكالستر،عامود في 60 غرزة التالیة،عامود
 امامي حول العامود االمامي،عامود في 60غرزة التالیة،عامود امامي حول الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي حول

 الكالستر
 كرر ذالك في كل الجهات.

 في الجهة(4كالستر،2فراغ سلسلة،1فراغ سلسلة،122حشو،5عامود امامي)
 

 السطر38(ت)في اي زاویة (عامودین،عامود بلفة،عامودین)،عامود امامي حول الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي
 حول الكالستر،58حشوخلفي،2نصف عامود خلفي،عامود خلفي،تناقص عامودین خلفي في الغرزتین التالیة،ادخل الصنارة في

 السلسلتین من السطر 33 واعمل عامود امامي حول الحشو من السطر 34 ،حشو في العامود االمامي في السطر37 بیكو،عامود
 امامي حول نفس الحشو،تناقص عامودین خلفي في الغرزتین التالیة،عامود خلفي،2نصف عامود،58حشوخلفي،عامود امامي حول

 الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكالستر.كرر ذالك الى النهایة.
 في الجهة(6عامود،2عامود بلفتین،1فراغ السلستین،6عامود امامي،116حشو خلفي،4نصف عامود خلفي،2عامود خلفي،2تناقص

 عامودین،1حشو،1بیكو)
 

 السطر39(ح) ابدا في اي زاویة(نصف عامود،عامود،سلسلتین،عامود،نصف عامود)،عامود خلفي في 6 غرز
 التالیة،عامود،سلسلة،[عامود في الغرزتین التالیة،سلسلة]×18،عامود،5نصف عامود خلفي،3سالسل،تجاوز الغرز،وابدا 5 نصف
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 عامود خلفي من اول تناقص،عامود،سلسلة،[عامود في الغرزتین التالیة،سلسلة]×18،عامود،عامود خلفي في 6 غرز التالیة.كرر
 ذالك في كل الجهات.

 في الجهة(2نصف عامود،78عامود،1فراغ سلسلتین،12عامود خلفي،38فراغ سلسلة،10نصف عامود خلفي،1فراغ 3سالسل)
 
 
 

 حقوق الترجمة محفوظة ل:سارة معاش
 

 لمزید من المعلومات
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