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 في أعماقها وفي أعالي السماء ، سافروا إلى أماكن بعیدة  ...وستكون الریح حاملة طائراتهم وتساعدهم في طریقهم ، ویطیر بعضهم
 في ظالم  لیل وبعضهم فقط في النهار. "

. 

. 

. 
 السطر40(ح) في هذا السطر سوف تعمل من السطر39 الى حتى السطر 33باستعمال السالسل نزوال وصعودا،وایضا سوف تعمل

  في الحشو الخلفي اللذي تجاوزته سابقا
 في اي زاویة (عامود،عامودان بلفتین،سلستین،عامودین بلفتین،عامود)،عامودین امامیین في الغرزتین التالیة،3اعمدة في الغرز

 التالیة،3نصف عامود في الغرز التالیة،حشو،3سالسل،حشو في اول حشو خلفي تجاوزناه في السطر 38، 4سالسل،حشو امامي
 حول النصف عامود الثاني من السطر 36، 6سالسل،حشو في فراغ الزاویة من السطر33، 6سالسل،حشو امامي حول نصف
عامود خلفي من السطر36، 4سالسل،حشو في خامس حشو خلفي تجاوزته من السطر38،حشو بین العامودین في السطر39

 ،(كالسترعامویم،سلسلة كالسترعامودین،سلسلة،كالستر عامودین في الحشو الخلفي التالي)،حشو بین العامودین،3سالسل،حشو في
 الحشو الخلفي التالي،4سالسل،حشو امامي حول النصف عامود رقم 19من السطر36، 16سلسلة،حشو طویل حول الفراغ في

الشرنقة الصغیرة،16سلسلة،حشو امامي حول النصف عامود خلفي رقم 40، 4سالسل،حشو في الحشو الخلفي رقم 16 من السطر
 38، 3سالسل،حشو بین العامودین التالیین،(كالسترعامودین،سلسلة،كالستر عامودین،سلسلة،كالستر عامودین في الحشو الخلفي

 التالي)،حشو بین العامودیین،3سالسل،حشو في الحشو الخلفي التالي من السطر38،(سیكون الحشو رقم 18)،4سالسل،حشو امامي
 حول النصف عامود الخلفي رقم 53 من السطر36، 11سلسلة،حشو امامي حول تناقس3اعمدة من السطر33، 14سلسلة،حشو

 حول اخر نصف عامود قبل 3سالسل في السطر39،(كالستر عامودین،سلسلة،كالستر عامودین،سلسلتین،كالستر
 عامودین،سلسلة،كالستر عامودین في فراغ السلسلتین)،حشو حول نصف عامود التالي،14سلسلة،حشو امامي حول تناقص 3اعمدة
 من السطر 33،11سلسلة،حشو امامي حول ثامن نصف عامود من السطر36، 4سالسل،حشو في ثاني حشو خلفي من السطر38،
 3سالسل،حشو بین العامودین،(كالستر بعامودین،سلسلة،كالستر بعامودین،سلسلة،كالستر بعامودین في الحشو الخلفي التالي)،حشو

بین العامودین،3سالسل،حشو في الحشو الخلفي التالي،4سالسل،حشو امامي حول النصف عامود رقم21من السطر36، 16
 سلسلة،حشو طویا حول فراغ الشرنقة الصغیرة،16سلسلة،حشو امامي حول النصف عامود الخلفي من السطر36، 4سالسل،حشو

 في الحشو الخلفي رقم 13 من السطر38، 3سالسل،حشو بین العامودین،(كالستر عامودین،سلسلة،كالستر عامودین،سلسلة،كالستر
 عامودین في الحشو الخلفي)،حشو بین العامودین،3سالسل،حشو في الحشو الخلفي،4سالسل حشو امامي حول النصف عامود

 الخلفي رقم53من السطر36، 6سالسل،حشو في فراغ الزاویة من السطر33، 6سالسل،حشو امامي حول النصف عامود رقم59
 من السطر36، 4سالسل،حشو في اخر حشو خلفي من السطر38، 3سالسل،حشو في اخر حشو،نصف عامود في 3 غرز

 التالیة،عامود في 3غرز التالیة،عامود امامي في الغرزتین التالیة. اعد ذالك في كل الجهات
في الجهة(8عامود،4عامود بلفتین،10فراغ 3سالسل،4عامود امامي،6نصف عامود،12حشو امامي،10فراع 4سالسل،4فراغ6

 سالسل،4فراغ16سلسلة،2حشو طویل،16كالستر،10فراغ سلسلة،2فراغ 11سلسلة،2فراغ 4سالسل،1فراغ سلسلتین)
 

 السطر41 (ف) نبدا العمل من زاویة السطر33 اشتغل في الحشو حشو،(7حشو،عاود في فراغ 6سالسل)،عامود امامي حول
 الحشواالماي،(نصف عامود،4حشو،بیكو بسلسلتین في فراغ 4سالسل)،3حشو في فراغ 3سالسل،تجاوز الحشو،نصف عامود حول

 الكالستر،(عامودین،عامود بلفتین في فراغ السلسلة)،عامود بلفتین امامي حول الكالستر،(عامود بلفتین،عامودین في فراغ
 السلسلة)،نصف عامود امامي حول الكالستر،تجاوز حشو،3حشو في فراغ 3سالسل،حشو امامي حول الحشو االمامي،(عامود،بیكو
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 بسلسلتین،نصف عامود،3حشو،عامود،بیكو بسلسلتین،منزلقة في الغرزة رقم26 من السطر35، عامود،نصف عامود،8حشو،نصف
عامود حول السالسل والسلسلة اللتي تجاوزتها في السطر32،عامود،بیكو بسلسلتین،عامودین،نصف عامود،6حشو في فراغ 16

سلسلة)،حشو امامي حول الحشو الطویل،(3حشو،عامودین،بیكو بسلسلتین،عامود،نصف عامود،حشو خلف ثالث غرزة من السطر
 31و32 وحول السالسل،7حشو،نصف عامود،عامودین،بیكو بسلسلتین،منزلقة في الغرزة رقم 35من السطر35،عاممود،نصف

 عامود،عامود،عامودین،عامود بلفتین،بیكوبسلستین،منزلقة في العامودین رقم 13 من السطر39،عامود بلفتین،عامود،نصف
 عامود)،حشو حول الحشو،(5حشو،بیكو بسلسلتین في فراغ 4سالسل)،حشو حول الحشو،3حشو في فراغ3سالسل،تجاوز

 غرزة،نصف عامود امامي حول الكالستر،(عامودین،عامود بلفتین في فراغ السلسلة)،عامود بلفتین امامي حول الكالستر،(عامود
 بلفتین،عامودین في فراغ السلسلة)،نصف عامود امامي حول الكالستر،تجاوز الحشو،3حشو في فراغ 3سالسل،حشو امامي حول

الحشو،(عامود،بیكوبسلسلتین،عامودین،نصف عامود،حشو في فراغ4سالسل)،حشو امامي حول الحشو االمامي،(8نصف عامود،6
 حشو في فراغ 11سلسلة)،حشوامامي حول الحشو االمامي،(6حشو،2نصف عامود،نصف عامود،حشو في السالسل وثالث نصف

 عامود من قمة 11سالسل،نصف عامود،حشو في الغرزة رقم 57من السطر35، 3نصف عامود،نصف عامود على السالسل وثاني
 نصف عامود خلفي من السطر39، 2نصف عامود في فراغ 14سالسل)،تجاوز غرزة،نصف عامود امامي حول

 الكالستر،عامودین في فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكالستر،(عامودین،عامود بلفتین،سلسلة،عامود بلفتین،عامودین في فراغ
 السلسلتین)عامود امامي حول الكالستر،عامودین في فراغ السلسلة،نصف عامود امامي حول الكالستر،تجاوز حشو،(2نصف

 عامود،نصف عامود في السالسل ورابع نصف عامود خلفي من السطر39، 3نصف عامود،حشوفي السالسل ورابع غرزة من
 السطر35، 4نصف عامود،6حشو في فراغ 14سالسل،حشو امامي حول الحشو االمامي(6حشو،5نصف عامود،منزلفة حول سابع

 نصف عامود المقابل في 14سالسل بعد الحشو من السطر35، 3نصف عامود في فراغ 11سالسل)،حشو امامي حول الحشو
 االمامي،(حشو،نصف عامود،بیكو بسلسلتین،عامود في فراغ 4سالسل)،حشو امامي حول الحشو،3حشو في فراغ 3سالسل،تجاوز

 الحشو(نصف عامود،عامود،عامود بلفتین،بیكو بسلسلتین،منزلقة في العامودین رقم6من السطر39، عامودین بلفتین،عامودین،نصف
 عامود،بیكو بسلسلتین،منزلقة في الغرزة رقم 26من السطر35، عامود،نصف عامود،3حشو،نصف عامود،بیكو بسلسلتین،عامودین
 في فراغ 16سالسل)،عامود امامي حول الحشواالمامي،(نصف عامود،4حشو في فراغ4سالسل،حشو امامي حول الحشو،3حشوفي

 فراغ 3سالسل،تجاوز الحشو،نصف عامود حول الكالستر،(عامودین،عامود بلفتین في فراغ السلسلة)،عامود بلفتین امامي حول
الكالستر،(عامود بلفتین،عامودین في فراغ السلسلة)،نصف عامود حول الكالستر،تجاوز الحشو،3حشو في فراغ 3

 سالسل،حشوامامي حول الحشو،(بیكو بسلسلتین،4حشو،نصف عامود في فراغ 4سالسل)،عامود امامي حول
 الحشواالمامي،(عامود،7حشو في فراغ 6سالسل)،حشو في الحشو عند الزاویة من السطر33،سلسلة. اعد ذالك في كل الجهات.

 في الجهة(153حشو،62عامود،5عامود امامي،60نصف عامود،18بیكو،16حشو امامي،10نصف عامود امامي،13عامود
 بلفتین،5منزلقة،3عامود بلفتین امامي،2فراغ سلسلة)

 
 السطر42(ب) في اي زاویة من السطر40(2نصف عامود،عامود،سلسلتین،عامود،2نصف عامود)،نصف عامود في 12غرزة
التالیة،االن ستعمل في السطر39،عامود في13غرزة التالیة،5سالسل،تجاوز5غرز عد االعمدة والفراغ السلسلة،عامود في 28

غرزة التالیة،5سالسل،تجاوز5سالسل،عامود في6غرز التالیة،12سلسلة،تجاوز8غرز،عامود في 6غرز التالیة،5سالسل،تجاوز5
سالسل،عامود في 28غرزة التالیة،5سالسل،تجاوز5غرز التالیة،عامود في13 غرزة التالیة،االن اعمل في السطر40،نصف عامود

 12غرزة التالیة.اعد ذالك في الجهات.
 في الجهة(28نصف عامود،96عامود،1فراغ سلسلتین،4فراع 5سالسل،1فراغ12سلسلة)

السطر43(أ)ابدا في اي زاویة(2نصف عامودین،سلسلة،2نصف عامودین)،[عامود،عامود خلفي في نفس الغرزة]×3،عامود في 9
غرز التالیة،نصف عامود في 3غرز التالیة،عامود في 13غرز التالیة،5سالسل،تجاوز5سالسل،عامود في 28غرزة التالیة،5

سالسل،تجاوز5سالسل،عامود في 6غرز التالیة،5سالسل،حشو في فراغ السلسلة من السطر41و12سلسلة من السطر42
،سلسلة،حشو في فراغ السلسلة من السطر41و12سلسلة من السطر42، 5سالسل،عامود في 6غرز التالیة،5سالسل،تجاوز5

سالسل،عامود في 28 غرزة التالیة،5سالسل،تجاوز5سالسل،عامود 13غرزة التالیة،نصف عامود في 3غرز التالیة،عامود في 9
 غرز التالیة،[عامود،عامود خلفي في نفس الغرزة]×3. اعد ذالك في كل الجهات.

 في الجهة(10نصف عامود،2فراغ سلسلة،118 عامود،6عامود خلفي،6فراغ 5سالسل،2حشو)
 السطر44(ت)ابدا من اي زاویة في هذا السطر سوف تعمل في تعمل في الغرز والسالسل اللتي تجاوزتها من السطر40 لتصنع

 شرنقة
 (عامودین،3عامود بلفتین،عامودین)،عامود امامي في الغرزتین التالیة،عامود امامي في6غرز التالیة،6تناقس عامودین،االن اذهب

 الى فراغ السالسل في فراغ السطر40(عامود بلفتین،عامودین)،عامود خلفي حول الحشو االمامي،5عامود في فراغ السلسلة،عامود
 خلفي حول الحشو االمامي،6عامود في فراغ السالسل،تناقس عامودین بلفتین في كال السالسل یعني ان تعمل صعودا االن ،6غرز
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 في فراغ السالسل،عامود خلفي في الحشو االمامي،(عامودین،عامود بلفتین في فراغ السلسلة)،االن اصعد السطر43 ابدا نصف
 عامود لتعود الى الزاویة،6تناقس عامودین،عامود امامي في 6غرز التالیة،عامود امامي في الغرزتین التالیة،اقطع الخیط وكرر

 ذالك كل الجهات.
 في الشرنقة(30عامود،5عامود بلفتین،14عامود امامي،12تناقس عامودین،4حشو خلفي،1تناقس عامودین بلفتین)

 السطر45(ج) ابدا في اول تناقس عامودین من الجهة الیمین من الشرنقة الكبیرة قبل الزاویة[(نصف عامود،عامود،بیكو
بسلستین)،(عامود،نصف عامود)،(حشو،نصف عامود)]×4،نصف عامود،تناقس عامودین في الغرزتین التالیة،تناقس 3اعمدة في 3

 غرز التالیة،تناقس عامودین في الغرزتین التالیة[(نصف عامود،عامود،بیكو بسلسلتین)،(عامود،نصف عامود)،(حشو،نصف
عامود)]×4(نصف عامود،عامود،بیكو بسلسلتین)،(عامود،نصف عامود)،نصف عامود في 10 غرز التالیة،عامود في 4

 غرزالتالیة،تناقس 4اعمدة في 4غرز التالیة،نصف عامود من السطر45ومنزلقة في العامود من السطر45،االن سوف تعمل في
 السطر 43 مجددا ابدا اخر غرزة بعد الشرنقة،حشو،10سالسل،حشو في العامود بلفتین عند الزاویة من الخلف،10سالسل،حشو في

 اول غرزة لم تعمل بها من السطر43،نصف عامود خلفي في12غرزة التالیة،سلسلتین،نصف عامود في فراغ 5سالسل
 كلها،سلسلتین،نصف عامود خلفي في 28غرزة التالیة،سلسلتین،نصف عامود في فراغ 5سالسل كلها،سلسلتین،نصف عامود خلفي

 في 6غرز التالیة،سلسلتین،نصف عامود في فراغ 5سالسل كلها،سلسلتین،(نصف عامود،سلسلة،نصف عامود في فراغ
 السلسلة)،سلسلتین،نصف عامود في فراغ 5سالسل كلها،سلسلتین،نصف عامودخلفي في6 غرز التالیة،سلسلتین،نصف عامود في

 فراغ 5السالسل كلها،سلسلتین،نصف عامود خلفي في 28 غرزة التالیة،سلسلتین،نصف عامود في فراغ 5سالسل
 كلها،سلسلتین،نصف عامود خلفي في 12 غرزة التالیة كرر ذالك في كل الجهات

 في الجهة(55نصف عامود،26 عامود،9بیكو،10حشو،2تناقس عامودین،1تناقس3اعمدة بلفتین،1تناقس 4اعمدة،1منزلقة،2فراغ
 10سالسل،2حشو خلفي،92 نصف عامود خلفي،10فراغ سلسلتین،1فراغ سلسلة

 
 

 لمزید من المعلومات ورؤیة الصور زورو الموقع الرسمي
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 حقوق الترجمة محفوظة ل سارة معاش
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