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 مع كل رفرفة من أجنحتهم الصغیرة والثمینة ، غیروا مسار الحیاة لیس فقط من البیادق بل الملوك أیضًا. تسبب كل فعل یؤثر مهما
 كانت كبیرة مهما كانت صغیرة ، یمكن أن یسبب سقوط ورقة وتمزیق جدار.
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السطر46(أ) اعمل داویة خلف الشرنقة الكبیرة  في ثاني حشو خلفي بین الحشوین الخلفیین (نصف عامود،سلسلتین،نصف عامود)،
13نصف عامود في فراغ 10 سالسل،تجاوزحشو،(كالستر عامودین،سلسلة،كالستر عامودین،سلسلة،كالستر عامودین)،9

 سالسل،(كالستر عامودین،سلسلتین،كالستر عامودین في فراغ السلسلتین)،سلسلتین،(كالستر عامودین،سلسلة،كالستر في فراغ
 السلسلتین)،14سلسلة،(كالسترعامودین،سلسلة،كالستر عامودین في فراغ السلسلتین)،سلسلتین،(كالستر عامودین،سلسلة،كالستر

 عامودین في فراغ السلسلتین)،6سالسل،(كالستر عامودین،سلسلة،كالستر عامودین،سلسلتین،كالستر عامودین،سلسلة،كالستر
 عامودین في فراغ السلسلة)،6سالسل،(كالستر عامودین،سلسلة،كالستر عامودین في فراغ السلسلتین)،سلسلتین،(كالستر

 عامودین،سلسلة،كالستر عامودین في فراغ السلسلتین)،14سلسلة،منزلقة في الغرزة 14من السطر44، 14سلسلة،(كالستر
عامودین،سلسلة،كالسترعامودین في فراغ السلسلتین)،سلسلتین،(كالسترعامودین،سلسلة،كالسترعامودین في فراغ السلسلتین)،9

 سالسل،(كالسترعامودین،سلسلة،كالسترعامودین،سلسلة،كالستر عامودین في النصف عامود)،تجاوز الحشو،13نصف عامود في
 فراغ 10سالسل .اعد ذالك في كل الجهات.

 في الجهة(28عامود،7فراغ السلسلتین،26كالستر،14 فراغ سلسلة،2فراغ 9سالسل،4فراغ 14سلسلة،2منزلقة،6فراغ 6سالسل)
 

 السطر47(ت)ابدا في فراغ السلستین من اي زاویة(عامودین،سلسلتین،عامودین)عامودخلفي في 14غرزة التالیة،[عامود امامي حول
الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكالستر]×2، 8عامود،حشو في سادس نصف عامود خلفي من السطر45
 ،سلستین،حشو في سابع نصف عامود خلفي من السطر45، 8عامود في فراغ 9سالسل)،عامود امامي حول الكالستر،عامود في

 فراغ السلسلة،عامود امامي(كالستر عامودین،سلسلتین،عامود امامي حول النصف العامود من السطر45،سلسلتین،كالستر عامودین
 في فراغ السلسلتین)،عامود امامي حول الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكالستر،(14عامود،عامود في

 السالسل وتاسع غرزة من السطر45،حشو في عاشر غرزة من السطر44،حشو،4نصف عامود،8حشو في فراغ 14سلسلة)،حشو
 امامي حول المنزلقة من السطر46،(14عامود في 14سلسلة والغرز من السطر45ابتدا من الغرزة رقم 15)،عامود امامي حول
 الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكالستر،(كالستر عامودین،سلسلتین،عامود امامي حول نصف عامود من

 السطر45،سلسلتین،كالستر عامودین في فراغ السلسلتین)،عامود امامي حول الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي حول
 الكالستر،(5اعمدة حول فراغ 6سالسل والغرز من السطر45 ابتداء من الغرزة الثانیة)،حشو امامي حول الكالستر،حشو في فراغ

 السلسلة،حشو امامي حول الكالستر،(حشو،نصف عامود،سلسلتین،نصف عامود،حشو في فراغ السلسلتین)،حشو امامي حول
 الكالستر،حشو في فراغ السلسلة،حشوامامي حول الكالستر،(5اعمدة في فراغ السالسل والغرز من السطر45 ابتداء من ثاني غرزة

 من النصف عامود الخلفي)عامود امامي حول الكالستر،عاموفي فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكالستر،(كالستر
 عامودین،سلسلتین،عامود امامي حول النصف عامود من السطر45،سلسلتین،كالستر عامودین في فراغ السلسلتین)،عامود امامي
 حول الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكالستر،(14 عامود في فراغ 14سلسلة والغرز من السطر 45ابتداء
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 من الغرز المخفیة)،حشو امامي حول المنزلقة من السطر46،(8حشو،4نصف عامود،حشو،في رابع غرزة من السطر44 احسب
 من العامود االمامي،عامود في تاسع غرزة جهة الیسار في السطر45، 14عامود في فراغ 14سلسلة)عامود امامي حول

 الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكالستر،(كالستر عامودین،سلسلتین،عامود امامي حول النصف عامود من
 السطر45،سلسلتین،كالستر عامودین في فراغ السلسلتین)،عامود امامي حول الكالستر،عامود في فراغ السلسلة،عامود امامي حول
 الكالستر،(8عامود،حشو في سادس نصف عامود خلفي من السطر45،سلسلتین،حشو في سابع نصف عامود خلفي من السطر45،

 8عامود في فراغ 9 سالسل)،[عامود امامي حول الكالستر،عامود امامي في فراغ السلسلة،عامود امامي حول الكالستر]×2،عامود
 في 14غرزة اعد ذالك في كل الجهات

 في الجهة (116عامود،12فراغ سلسلتین،28 عامود خلفي،26عامود امامي،28حشو،8كالستر،10نصف عامود،6حشو امامي)
 

 السطر48(ت)ابدا من اي زاویة(عامودین،سلسلتین،عامودین)،عامود خلفي في 26غرزة التالیة،حشو خلفي في 3 غرز
 التالیة،تجاوز حشو،غرزة الفشارة في فراغ السلسلتین،تجاوز حشو،حشو خلفي في 3غرز التالیة،عامود خلفي في 8 غرز

 التالیة،حشو امامي حول الكالستر،عامود امامي بثالث لفات حول العامود االمامي بلفتین الیمین من السطر41، 3اعمدة في فراغ
 السلسلتین،عامود امامي حول العامود االمامي،3اعمدة في فراغ السلسلتین،عامود امامي بثالث لفات حول العامود بلفتین الیسار من
 السطر41،حشوامامي حول الكالستر،عامود خلفي في 8غرز التالیة،نصف عامود خلفي في 4غرز التالیة،حشو في 4غرز،نصف
 عامود في 5غرز التالیة،عامود في 4غرز التالیة،حشو امامي حول الحشو االمامي،عامود خلفي في 17غرزة التالیة،حشو امامي

 حول الكالستر،عامود امامي بثالث لفات حول العامود االماني لفتین الیمین من السطر41، 3اعمدة في فراغ سلسلتین،عامود امامي
 بثالث لفات حول العامود االمامي بلفتین الیسار من السطر41،حشو امامي حول الكالستر،عامود خلفي في 8غرز

 التالیة،سلسلة،تجاوز5غرز([عامود،سلسلة]×5 في فراغ السلسلتین)،تجاوز5غرز،عامود خلفي في8غرز التالیة،حشو امامي حول
 الكالستر،عامود امامي بثالث لفات حول العامود االمامي بلفتین الیمین من السطر41، 3اعمدة في فراغ السلسلتین،عامودامامي

 حول العامود االمامي،3اعمدة في فراغ السلسلتین،عامود امامي بثالث لفات حول العامود االمامي بلفتین الیسارمن السطر41،حشو
امامي حول الكالستر،عامود خلفي في17غرزة التالیة،حشو امامي حول الحشو االمامي،عامود في4غرز التالیة،نصف عامود في5
 غرز التالیة،حشوفي4غرز التالیة،حشو امامي حول الحشو،حشو في6غرز التالیة،نصف عامود خلفي في4غرز التالیة،عامود خلفي
 في8غرز التالیة،حشو امامي حول الكالستر،عامود امامي بثالث لفات حول العامود االمامي بلفتین الیمین من السطر41، 3اعمدة

 في فراغ السلسلتین،عامود امامي حول العامود االمامي،3اعمدة في فراغ السلسلتین،عامود امامي بثالث لفات حول العامود االمامي
 بلفتین الیسارمن السطر41،حشو الكالستر،عامود خلفي في8غرز التالیة،حشو خلفي في 3غرز التالیة،تجاوزالحشو،غرزة الفشارة

 في فراغ السلسلتین،تجاوز الحشو،حشو خلفي في3غرز التالیة،عامود خلفي في 26غرزة اعد ذالك في كل الجهات.
 في الجهة:(41عامود،1فراغ سلسلتین،134 عامود خلفي،12حشوخلفي،2غرزة الفشارة،12حشو امامي،20حشو،8عامود امامي

 بثالث لفات،4عامود امامي،8نصف عامود خلفي،10نصف عامود،6فراغ سلسلة.)
 

 السطر49(ح)ابدا في اي زاویة(2نصف عامود،سلسلتین،2نصف عامود)،حشوفي 18غرزة تالیة،[تناقس2حشو]×3،سلسلتین،تجاوز
 غرزة،سلسلتین،تجاوز غرزتین،تناقس عامودین خلفي في الغرزة التالیة،تجاوز5غرزمن ضمنهم غرزة الفشارة والغرزة

 التالیة،سلسلتین،تجاوز غرزتین،عامود خلفي،سلسلتین،تجاوزغرزتین،حشو في الغرزتین التالیة،تجاوز غرزتین التالیة،حشو حول
 العامود االمامي بثالث لفات،حشو في3غرز التالیة،تجاوز العامود االمامي بثالث لفات،حشو حول الحشو االمامي،تجاوز

الغرزة،حشو في4 غرز التالیة،سلسلتین،عامود في الغرزالتالیة وخلف الغرزة رقم15 احسب من عند الغرزة اللتي انت فیها،(تجاوز
 14غرزة)،سلسلتین،تجاوز غرزتین،حشوفي 5غرز التالیة،سلسلتین،تجاوزغرزتین،عامود امامي حول الحشو

االمامي،تجاوزغرزة،نصف عامود في15غرزة التالیة،تجاوز غرزتین،حشو حول العامود االمامي بثالث لفات،حشو خلفي في3
 غرز،تجاوز العامود االمامي،حشو خلفي في3غرز التالیة،تجاوز العامود االمامي بثالث لفات،حشو حول الحشو االمامي،تجاوز
 غرزة،نصف عامود في7غرز التالیة،2حشو في فراغ السلسلة،االن اعمل في فراغ السلسلتین من السطر47 لكن خلف العامود

 والسلسلة من السطر48 وبینهما ([عامود،سلسلة]×3،عامود)،2حشو في فراغ السلسلة،نصف عامود في7غرز التالیة،تجاوز
 غرزتین،حشو حول العامود االمامي بثالث لفات،حشو خلفي في3غرز التالیة،تجاوز العامود االمامي،حشو خلفي في3 غرز
 التالیة،تجاوز العامود االمامي بثالث لفات،حشو حول الحشو االمامي،تجاوز غرزة،نصف عامود في15غرزة التالیة،تجاوز

 غرزة،عامود امامي حول الحشو االمامي،سلسلتین،تجاوز غرزتین،حشو في5غرز التالیة،سلستین،تجاوز غرزتین،عامود في الغرزة
 التالیة والغرزة رقم15احسب من حیث انت(تجاوزت14غرزة)،سلسلتین،تجاوز غرزتین،حشو في4غرز التالیة،تجاوز

 غرزتین،حشو حول العامود االمامي بثالث لفات،حشو خلفي في3غرز التالیة،تجاوز العامود االمامي،حشو خلفي في3غرز
 التالیة،تجاوزالعامود االمامي بثالث لفات،حشو حول الحشو الخلفي،تجاوز غرزة،حشو في الغرزتین التالیة،سلسلتین،تجاوز

 غرزتین،عامود خلفي،سلسلتین،تجاوز غرزتین،تناقس عامودین خلفي في الغرزة التالیة،تجاوز5غرز بما فیهم غرزة الفشارة
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 والغرزة التالیة،سلسلتین،تجاوزغرزتین،عامود خلفي،سلسلتین،تجاوز غرزة،[تناقس2حشو]×3،حشو في18غرزة التالیة.اعد ذالك
 في كل الجهات

 في الجهة (48نصف عامود،70حشو،2عامود امامي،6عامود،3فراغ سلسلة،15فراغ سلسلتین،6تناقس 2حشو،2تناقس عامودین
 خلفي،4عامود خلفي،24حشو خلفي)

 
 السطر50(ب) في اي زاویة(2حشو،سلسلتین،2حشو)،حشوفي23حشو التالیة،[حشو في فراغ السلسلة،حشو]×4،حشو في 4غرز

 التالیة،تناقس2حشو،حشو في7غرز التالیة،[حشو في فراغ السلسلة،حشو]×2،حشوفي 4غرز التالیة،حشو في فراغ السلسلة،حشوفي
 19غرزة التالیة،تناقس2حشو،حشوفي13غرزة التالیة،[تجاوز سلسلة،حشو]×3،حشو في 12غرزة،تناقس2حشو،حشوفي19غرزة

التالیة،حشو في فراغ السلسلة،حشوفي5غرز التالیة،[حشو في فراغ السلسلة،حشو]×2،حشوفي 6غرز التالیة،تناقس2حشو،حشوفي5
 غرز التالیة،[حشوفي فراغ السلسلة،حشو]×4،حشو في22غرزة.اعد ذللك في كل الجهات.

 في الجهة(172حشو،4تناقس2حشو،1فراغ سلسلتین)
 

السطر51(أ) في اي زاویة(2حشو،سلسلة،2حشو)،حشو في 14غرزة،تناقس2حشو،حشو في 19حشو،تناقس2حشو،حشو،تناقس2
حشو،حشوفي 16غرزة،تناقس2حشو،حشوفي19غرزة،تناقس2حشو،حشو،تناقس2حشو،حشوفي24غرزة،تناقس2حشو،حشو،تناقس

 2حشو،حشوفي13غرزة،تناقس2حشو،حشوفي16غرزة،تناقس2حشو،حشو،تناقس2حشو،حشوفي 19غرزة.اعد ذالك في كل
 الجهات.

 في الجهة(156حشو،12تناقس2حشو،1فراغ سلسلتین)
 

 السطر52(ت)في اي زاویة(مالحظة هذا هو المكان اللذي سیتم ربط الشرانق الكبیرة في الزاویة،في الجانب االیسر عند الحشو رقم
 15 من الزاویة حول النصف العامود الیمین قبل البیكو،وفي الجهة الیمین عند الحشو رقم11من الزاویة القریبة وحول النصف

 عامود بعد البیكو،(160 غرزة)).(حشو،سلسلة،حشو)حشو في كل الغرز كرر ذالك في كل الجهات.
 في الجهة(170حشو،1فراغ سلسلتین)

 
السطر53(ف)في اي زاویة (حشو،سلسلتین،حشو)،حشوفي32غرزة،تناقس2حشو،حشو في32غرزة،تناقس2حشو،حشو في34

 غرزة،تناقس2حشو،حشو في 32غرزة،تناقس2حشو،حشو في 32غرزة.اعد ذالك في كل الجهات
 في الجهة(164حشو،4تناقس2حشو،1فراغ سلسلتین)

 
 السطر54(خ) في اي زاویة (حشو،سلسلتین،حشو)،[حشو12غرزة،تناقس2حشو]×6،[تناقس2حشو،حشو في 12غرزة]×6.اعد

 ذالك في كل الجهات.
 في الجهة(146حشو،12تناقس2حشو،1فراغ سلسلتین).
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