
  

  ھالكروشی

  

ھ�و ف��رع م��ن ف��روع أش�غال اإلب��رة ، ویعتب��ر الكروش��یة م�ن الفن��ون الیدوی��ة القدیم��ة من��ذ  

عص��ور وق��د اش��تق اس��م الكروش��یھ م��ن اللغ��ة الفرنس��یة ویع��رف باللغ��ة العربی��ة بالحب��ك 

الی��دوي أو النس��ج الی��دوي ب��اإلبرة، وھ��و ف��ن رائ��ع وس��ھل ال��تعلم یس��اعد ذوي الرغب��ة 

د م��ن المنس��وجات الیدوی��ة الراقی��ة والرائع��ة مث��ل المالب��س والمھ��ارة عل��ى ص��نع العدی��

  .الخ...ودیكورات المنزل واالكسسورات ومفارش الطاوالت واألغطیة والسجاد 

وھ��و ك��ذلك م��ن األعم��ال الفن��ون الراقی��ة ذات الط��ابع الممی��ز ف��ي األداء واإلخ��راج، ولق��د 

لف��راغ، ولك��ن اآلن انف��ردت ب��ھ الكثی��ر م��ن النس��اء المس��نات ف��ي الماض��ي لش��غل أوق��ات ا

أصبح فن یمارسھ الكثیر من الفتیات والسیدات لیس فق�ط لش�غل وق�ت الف�راغ ب�ل الن ب�ھ 

متع��ھ وف��ن ف��ي األداء یفتخ��ر ب��ھ، وبع��ض س��یدات القص��ور الراقی��ة  یقم��ن بت��زین غ��رف 

  .القصر ببعض القطع الفنیة المشغولة بالكر وشیھ

  

  ھستخدامات الكروشیا

لفنی�ة لت�زین المن�زل، الحقائ�ب الیدوی�ة، حافظ�ة الموبای�ل، یستخدم في إنتاج بعض القطع ا

البطانی��ات، مالب��س األطف��ال، المف��ارش، بع��ض كل��ف فس��اتین الس��ھرة، الس��جاد، بع��ض 

  .الخ  --اإلكسسوارات ألضافتھا على المالبس لتبدو أكثر أناقة مثل الشیلھ والعباءة

  .األدوات والخامات المناسبة ألداء المھارة

  

  لعملمواد وادوات ا

  )سنارة( إبرة كروشیة . ١

  . خیط كروشیھ مناسب لحجم اإلبرة. ٢

  .باترون وھو الخریطة للقطعة المراد تنفیذھا. ٣

  

  :یھشأنواع خیوط الكرو

  :تتنوع خیوط الكروشیھ من الرفیع إلى السمیك وذلك لتالءم القطعة المراد عملھا مثال

عمل بطانیة شتویة یس�تعمل خ�یط لعمل المفارش الصغیرة یستخدم خیط ذا سمك رفیع، ول

ذا سمك غلیظ، لعمل مالبس األطف�ال م�ثال یك�ون الخ�یط متوس�ط الس�مك نوع�ا م�ا حس�ب 

  .نوع المالبس شتویة أم صیفیة



وع�ادة م�ا نج�د أن لك�ل ن��وع م�ن الخی�وط رقم�ا خاص�ا ب��ھ ی�دل عل�ى حج�م وس�مك الخ��یط 

الخی�وط ذات األرق�ام وتجدین عادة مع كل باترون نوع الخیط وحجمھ، غالبا م�ا نج�د أن 

  .٤٠اسمك من الخیط رقم  ٣الصغیرة مثل رقم 

 

  : مالحظات

بالنس�بة للمص�انع االنجلیزی�ة أو األوروبی�ة وھ�ي النوعی�ة  ٤.٣.٢.١األرقام الصغیرة . ١

الثقیلة الوزن السمیكة الملمس، وتس�تعمل لعم�ل البطانی�ات وأغطی�ة األس�ره وحت�ى لعم�ل 

  .play 4الحقائب وتسمى 

ھي خیوط رفیعة غالبا ما تستعمل لعمل الكل�ف وال�دانتیل  ٦.٥.٤ام الكبیرة مثل األرق. ٢

، play 1، وھن��اك الرفیع��ة ج��دا play 2والمف��ارش ذات التفاص��یل الص��غیرة وتس��مى 

  .٣ playواألقل سمكا 

  . ٦٠.٥٠.٤٠ویقابلھا بالمصانع العربیة . ٣

  

  :نوع الخامةأنواع الخیوط من ناحیة 

ناسب عمل البطانیات والشال الذي یوضع عل�ى الرقب�ة وأیض�ا خیوط الصوف وھو ی -١

  الخ---القفازات 

خیوط القطن وھو یناسب عمل المالبس بجمیع أنواعھا و اختیارك لرقم الخ�یط یح�دد  -٢

إذا كان الشغل شتوي أم صیفي كما أسلفنا سابقا، ویوجد بكل باترون ن�وع الخ�یط ورقم�ھ 

  .والكمیة المطلوبة النجاز العمل

خیوط الحریر وتستخدم عادة لعم�ل نھای�ات مف�ارش ط�اوالت الزف�اف او لعم�ل كل�ف  -٣

  .فساتین السھرة او لعمل بعض اإلكسسوارات إلضافتھا على المالبس لتبدو أكثر أناقة

  

، وھن�اك الرنب�و DMCتختلف أنواع الخیوط حسب مصنعھا وأشھرھا عل�ى اإلط�الق  و

ل�ون ف�ي نف�س اللف�ة وتس�تخدم م�ثال ف�ي  أو قوس قزح وھي نوعیة تحتوي على أكث�ر م�ن

  .عمل حافظة الموبایل

   

   

  

  

  



  :أبر الكروشیة أنواعھا واستخداماتھا

منھ��ا المص��نوع م��ن المع��دن ومنھ��ا م��ا یص��نع م��ن : یوج��د العدی��د والكثی��ر م��ن األن��واع

البالستیك ومنھا المصنوع م�ن الخش�ب ولھ�ا العدی�د م�ن األحج�ام لتناس�ب القطع�ة الم�راد 

  .ب نوع الخیوط المختلفةتنفیذھا وحس

، یب��دأ س��مك اإلب��رة م��ن األرق��ام ١٠٠ال��ى ١٤: وتت��وافر اب��ر الكروش��یھ بإحج��ام تب��دأ م��ن

األصغر ویتدرج إلى األعلى أي كلما كبر رقم اإلبرة كلما ك�ان س�مكھا اق�ل فم�ثال اإلب�رة 

  .التي تكون أرفع) ١٠(تعطي شغال أو نتیجة اسمك من اإلبرة رقم ) ١(رقم

ن حج��م الخ��یط رفی��ع نس��تخدم اب��ره رفیع��ة وإذا ك��ان حج��م الخ��یط س��میك أي كلم��ا ك��ا* 

  .نستخدم ابره سمیكة

مق�اس اإلب�رة ون�وع الخ��یط یح�دد الحج�م النھ�ائي لعمل��ك وك�ذلك ق�وة ش�دك أو إرخ��اءك * 

  .للخیط

  

  .نموذج لحجم اإلبر وما یناسبھا من أرقام الخیوط

  طرقم اإلبرة                               رقم الخی 

  ٩                                             ٢٠  

  ١٠                                            ٣٠  

  ١١                                            ٤٠     

  ١٢                                       ٦٠-٥٠  

  ١٣                                       ٨٠-٧٠  

  ١٤                                          ١٠٠  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
   

    والخیط  الغرزة االساسیة وطریقة مسك االبرة  
  

  



  

  



   
  

  



  

  
  
   

  
  
   



  
  



  
    



  
  
    



  
  
   



  
  



  
  



  
  
   



  
  



  
  
   



  



  
  
   



  



  
  
    



  
  
    
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   الكروشیھ   

  الخطوات األولى 

عادة ما تبدأ جمیع مشاریع الكروشیھ بسلسال، و ھي عادة مجموعة من قطب 
  . السلسلة و التي تبدأ بالعقدة المنزلقة

  العقدة المنزلقة 

اشغلي دائرة بالخیط ثم ادخلي اإلبرة كما فى الصورة و أخرجیھا بالخیط . ١
  لتكوني دائرة أخرى

.  

  شدي الخیط بخفة لتكملي العقدة المنزلقة . ٢

  

  لف  -ط لف الخی

أو باستطاعتك أن تجعلي الخیط (لفي الخیط حول اإلبرة من الخلف لألمام 
لیكون وضع الخیط حول اإلبرة كما في ) ثابتاً مع تحریك اإلبرة دائریا

  . ھذه الخطوة عادة ما تتكرر في كل قطبھ على األقل مرة واحدة. الصورة



  

  السلسلة  

لفي الخیط واسحبیھ مع اإلبرة من خالل الدائرة الموجودة كما في الصورة . ١
لتكوني دائرة جدیدة بدون شد الخیط بقوة حتى تستطیعي أن تدخلي اإلبرة فیھا 

  . في السطر التالي

  

تعاد ھذه الخطوة للحصول على عدد قطب السلسلة المطلوبة في . ٢
  . التعلیمات

   

 

 القطبة المنزلقة  

و بخالف القطب األخرى، فإنھا ال . و تعتبر أصغر قطبة في فن الكروشیھ
تستعمل عادة لوصل و ضم بدایة . تكاملتستعمل وحدھا لتكوین نسیج م

  . الصف مع آخره، أو لنقل الخیط من مكان آلخر في النسیج للمرحلة التالیة
بدون لف الخیط حول اإلبرة، أدخل اإلبرة في القطبة المشار إلیھا في . ١



  . التعلیمات في الصورة التوضیحیة، أدخلنا اإلبرة في السلسلة الثانیة
ھ عبر السلسة التي أدخلتي اإلبرة فیھا و عبر القطبة لف الخیط و اسحبی. ٢

  .التي كانت على اإلبرة من قبل

  

لتكوني خاتم بالسلسال باستعمال القطبة المنزلقة، أدخلي اإلبرة في أول . ٣
لسلة تمت، لفي الخیط و اسحبیھ من السلسلة األولى و السلسلة التي كانت س

  على اإلبرة من قبل 

  

   

 

   

  لقطبة الفردیة 

في ثاني سلسلة من اإلبرة (مات أدخلي اإلبرة في القطبة المذكورة في التعلی. ١
  ). في حالة العمل مع سطر البدایة



  

سیكون عندك اآلن لفتین . لفي الخیط و اسحبیھ باإلبرة من خالل القطبة. ٢
  . خیط على اإلبرة

  

لفي الخیط مرة أخرى و اسحبیھ باإلبرة من خالل اللفتین الموجودتین على . ٣
بھذا تكونین قد أتممت . سیكون عندك اآلن لفة خیط واحدة على اإلبرة. اإلبرة

  . حدةقطبھ فردیة وا

  

  . للقیام بعمل قطبة فردیة أخرى، أعیدي الخطوات السابقة. ٤

   



 

   

  )  العمود القصیر(القطبة نصف المزدوجة 

في ثالث سلسلة (التعلیمات  لفي الخیط ثم ادخلیھا في القطبة المذكورة في. ١
  ) من اإلبرة في حالة العمل مع سطر البدایة

  

سیكون عندك اآلن ثالث . لفي الخیط و اسحبیھ باإلبرة من خالل القطبة. ٢
  . ى اإلبرةلفات من الخیط عل

  

لفي الخیط مرة أخرى و اسحبیھ باإلبرة من خالل الثالث لفات الموجودة . ٣
بھذا تكونین قد . سیكون عندك اآلن لفة خیط واحدة على اإلبرة. على اإلبرة

  . ممت قطبھ نصف مزدوجة واحدةأت



  

  . للقیام بعمل قطبة نصف مزدوجة أخرى، أعیدي الخطوات السابقة. ٤

  

  ) العمود(القطبة المزدوجة 

في رابع سلسلة (المذكورة في التعلیمات لفي الخیط ثم ادخلیھا في القطبة . ١
  ) من اإلبرة في حالة العمل مع سطر البدایة

  

سیكون عندك . لفي الخیط على اإلبرة و اسحبیھ باإلبرة من خالل القطبة. ٢
  . ثالث لفات من الخیط على اإلبرة اآلن



  

لفي الخیط مرة أخرى و اسحبیھ باإلبرة من خالل لفتین اثنتین فقط من . ٣
  . أخرتان على اإلبرةسیكون عندك اآلن لفتان . اللفات الموجودة على اإلبرة

  

لفي الخیط مرة ثانیة و اسحبیھ باإلبرة من خالل اللفتین الموجودتین على . ٤
ین قد أتممت بھذا تكون. سیكون عندك اآلن لفة خیط واحدة على اإلبرة. اإلبرة
  . العمود



  

  . أعیدي الخطوات السابقة للقیام بعمل عمود آخر،. ٥

   

  

   

  ) عمود طویل(القطبة الثالثیة 

لفي الخیط مرتین على اإلبرة ثم ادخلیھا في القطبة المذكورة في . ١
  . التعلیمات



  

سیكون عندك . ى اإلبرة و اسحبیھ باإلبرة من خالل القطبةلفي الخیط عل. ٢
  . اآلن أربع لفات من الخیط على اإلبرة

  

لفات لفي الخیط و اسحبیھ باإلبرة من خالل لفتین اثنتین فقط من ال. ٣
  . سیكون عندك اآلن ثالث لفات متبقیة على اإلبرة. الموجودة على اإلبرة

  



لفي الخیط مرة ثانیة و اسحبیھ باإلبرة من خالل لفتین اثنتین فقط من . ٤
  . سیكون عندك اآلن لفتان من الخیط على اإلبرة. وجودة على اإلبرةاللفات الم

  

لفي الخیط مرة ثانیة و اسحبیھ باإلبرة من خالل اللفتین الموجودتین على . ٥
بھذا تكونین قد أتممت . ك اآلن لفة خیط واحدة على اإلبرةسیكون عند. اإلبرة

  . العمود الطویل



  

  . للقیام بعمل عمود طویل آخر، أعیدي الخطوات السابقة. ٦

  )  عمود مزدوج(القطبة الرباعیة 

لفي الخیط ثالث مرات على اإلبرة ثم ادخلیھا في القطبة المذكورة في . ١
  . التعلیمات

سیكون عندك . لفي الخیط على اإلبرة و اسحبیھ باإلبرة من خالل القطبة. ٢
  . اآلن خمس لفات من الخیط على اإلبرة

لفي الخیط و اسحبیھ باإلبرة من خالل لفتین اثنتین فقط من اللفات . ٣
  . سیكون عندك اآلن أربع لفات متبقیة على اإلبرة. الموجودة على اإلبرة



یة و اسحبیھ باإلبرة من خالل لفتین اثنتین فقط من لفي الخیط مرة ثان. ٤
  . سیكون عندك ثالث لفات خیط على اإلبرة. اللفات الموجودة على اإلبرة

لفي الخیط مرة ثانیة و اسحبیھ باإلبرة من خالل لفتین اثنتین فقط من . ٥
  . سیكون عندك اآلن لفتین خیط على اإلبرة. اللفات الموجودة على اإلبرة

الخیط مرة ثانیة و اسحبیھ باإلبرة من خالل اللفتین الموجودتین على لفي . ٦
بھذا تكونین قد أتممت . سیكون عندك اآلن لفة خیط واحدة على اإلبرة. اإلبرة

  . العمود المزدوج

  . للقیام بعمل عمود طویل آخر، أعیدي الخطوات السابقة. ٧

   

   

  

  

  

  

  

  

  

 



  قطب متنوعة 

ومات المختلفة تتكون من القطب األساسیة التي أغلبیة قطب الكروشیة و الرس
لإلنتقال السریع للقطبة التى ترغبین مراجعة . القطب األساسیةذكرناھا فى 

  :تعلیماتھا، اضغطى على الوصلة المناسبة فیما یلى

  | البالونة|  الفیشارة|  الحمصة|  العنقود|  الصدفة| 

  

  الصدفة 

مشغولة في ) قطبة أطول عادة العمود أو(تتكون من مجموعة من القطب 
  قطبھ واحدة 

  

   

  العنقود 

أي عدد من القطب باإلمكان أن تجمعیھا في عنقود بأن تتركي آخر لفة من 
العدد المطلوب من القطب المراد كل قطبة معلقة على اإلبرة إلى أن تكملي 

جمعھا ثم لفي الخیط و اسحبیھ من خالل كل اللفات الموجودة على اإلبرة 
  .لتكملي العنقود

http://www.wahatulislam.com/ar_crochet/foundation.htm
http://www.wahatulislam.com/ar_crochet/varieties.htm
http://www.wahatulislam.com/ar_crochet/varieties.htm
http://www.wahatulislam.com/ar_crochet/varieties.htm
http://www.wahatulislam.com/ar_crochet/varieties.htm
http://www.wahatulislam.com/ar_crochet/varieties.htm


باإلمكان استعمال ھذا النوع من القطب كي تقللي عدد القطب في السطر 
الصورة التالیة توضح عنقود مكون من ثالثة . الواحد أو كجزء من الباترون

  . أعمدة

  

  الحمصة 

عادة العمود أو قطبة (كتملة تتكون الحمصة من مجموعة من القطب غیر الم
عند شغل القطب، یجب ترك أخر لفة . مشغولة جمیعاً في قطبھ واحدة) أطول

  .في كل قطبھ على اإلبرة

عند إكمال العدد المطلوب من القطب لتكوین الحمصة، تلفى الخیط و تسحبیھ 
الصورة التالیة توضح حمصة . من خالل كل اللفات الموجودة على اإلبرة

  . خمس أعمدة مكونة من



  

  الفیشارة 

) عادة العمود أو قطبة أطول(موعة من القطب الكاملة تتكون الفیشارة من مج
المثل التالي . مشغولة جمیعاً في قطبھ واحدة و مطویة و مقفولة في أعالھا

  : یوضح كیفیة شغل فیشارة مكونة من خمس أعمدة
  . اشغلي خمسة أعمدة في قطبھ واحدة. ١
  . اخرجي اإلبرة من لفة الخیط و احرصي على أال تنفك تلك اللفة. ٢
أدخلي اإلبرة في أعلى أول قطبة من القطب الخمسة من األمام لتخرج . ٣

  . صنارتھا من الخلف
  . ٢مدى اإلبرة و ادخلیھا في اللفة التي اخرجتى اإلبرة منھا في الخطوة . ٤
اسحبي لفة الخیط من القطبة التي بھا اإلبرة و بھذا تكوني قد أكملتى طي . ٥

التالیة توضح تكوین فیشارة مكونة من  الصورة. القطب و كوتي فیشارة
  . خمس أعمدة



  

  البالونة 

  : ھذه قطبھ شبیھة بالحمصة مع فروق بسیطة و تتكون كما في المثال التالي
  : بالونة مكونة من ثالث قطب

لفي الخیط حول اإلبرة ثم ادخلي اإلبرة في القطبة المشار إلیھا و لفي . ١
  . الخیط حول اإلبرة ثم أخرجیھا من القطبة

. لفات حول اإلبرة اآلن ٦ستجدین . أعیدي الخطوة األولى مرتین أخرتین. ٢
لفي الخیط حول اإلبرة ثم اسحبیھ من خالل جمیع اللفات الموجودة حول 

  . اإلبرة

  

  

  



  

  

  

  

  

  

القطب السمیكة الشبیھة بالحمصة و الفیشارة و غیرھا عادة ما یحكم إغالقھا 
  . بقطبھ فردیة

   



   

  

  

  

 
  

لإلنتقال السریع . ھذه بعض التعلیمات األساسیة لعمل قطعة من الكروشیة
  :ھا، اضغطى على الوصلة المناسبة فیما یلىللتعلیمات التى ترغبین مراجعت

قطعة كروشیة مكونة من |  العمل فى أسطر متوازیة|  السلسلة األساسیة| 
  |  التزوید و التقلیل|  العمود

 راءة التعلیماتطریقة ق|  العمل فى صفوف دائریة|  مشبك -كروشیة فیلیھ | 
  | المقیاس|  التشطیب| 

  السلسلة األساسیة 

ى ھیئة أسطر، یجب أن تبدئى العمل لعمل قطعة قماش سادة من الكروشیة عل
طول ھذه السلسلة یتكون من عدد القطب المطلوبة للسطر . بالسلسة األساسیة

األول مضاف إلیھا عدد السالسل المطلوب للحصول على اإلرتفاع المناسب 
  . للقطب المستعملة في السطر األول

  

  العمل في أسطر متوازیة 

من الیمین إلى الیسار مع لف القطعة  سوف تقومین بالعمل في أسطر متوازیة
. للوجھ اآلخر عند نھایة السطر لتبدئى السطر الجدید من الیمین مرة أخرى
عند بدایة السطر، یجب عمل عدد سالسل مناسب لترتفع اإلبرة اإلرتفاع 

المناسب مع طول القطبة التي ستشغلینھا في بدایة ھذا السطر و تسمى تلك 
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الجدول التالي یبین لكى عدد السالسل المطلوبة في ). سلسلة اللف(السلسلة بـ 
  بدایة كل سطر حسب القطبة التي ستقومین بشغلھا في بدایة ذلك السطر

   

 عدد السالسل المطلوبة نوع القطبة

 1 قطبة فردیة

 2 عمود قصیر

 3 عمود

 4 عمود طویل

   

العمود  تحل سلسلة اللف محل القطبة األولى في بدایة كل سطر فھي تعتبر
عندھا یجب أن تشغلي العمود . األول إذا كنت تعملین سطراً من األعمدة

اإلستثناء الوحید یوجد في حالة . التالي في القطبة الثانیة من السطر األسفل
عمل أسطر مكونة من القطبة الفردیة، في ھذه الحالة تعتبر سلسلة اللف 

یجب أن تشغلي القطبة  لإلرتفاع فقط و تحل محل القطبة األولى بمعنى أنھ
األولى في القطبة األولى من السطر السفلى و لیس في القطبة الثانیة كما في 

  . حالة أنواع القطب األخرى

  



  قطعة كروشیة مكونة من العمود 

  

اشغلي سلسلة أساسیة مكونة من عدد السالسل المطلوبة للعمل مع إضافة . ١
  . سلسلة في النھایة ٢عدد 

الثالث سالسل الموجودة إلى . اشغلي عمود في رابع سلسلة من اإلبرة. ٢
  . الیمین ستعتبر ھى العمود األول

  . اشغلي عمود في كل سلسلة تالیة حتى االنتھاء من السطر األول. ٣
االنتھاء من كل سطر، لفي القطعة التي تشغلینھا حتى تستطیعي أن  عند. ٤

لیس مھماً إذا كنت . تبدئى العمل في السطر الجدید فوق السطر الذي قد أنھیتھ
ستلفین القطعة من الیمین إلى الشمال أو العكس ولكن مھم أن تستعملي نفس 

  . الطریقة في كل األسطر
بتداء في السطر الجدید و سوف تعد اشغلي ثالث سالسل لتمكنك من اال. ٥

  . كأول عمود

  



اتركي العمود األول في السطر السفلى، اشغلي عمود في أعلى العمود . ٦
التالیة حتى االنتھاء من ) عمدةاأل(الثاني من السطر السفلى و في كل القطب 

  . السطر
  . عند نھایة كل سطر، اشغلي عمود في السلسلة األخیرة في السطر السفلى. ٧

  

شغلي عملك دائما في إذا لم یكن ھناك أي تعلیمات أخرى، ا: ملحوظة
  . الخیطین الموجودین في أعلى القطبة كما ھو موضح بالرسمة

  

  و التقلیل  یادةالز

للقیام بتكبیر الشغل بتزوید عدد القطب، یجب أن تقومي بعمل قطبتین : زیادةال
  . أو أكثر في قطبھ واحدة

القطبة التي  للقیام بعملیة التقلیل بدمج قطبتین في قطبھ واحدة، ال تنھى: التقلیل
. تشغلینھا و اتركي آخر لفتین على اإلبرة ثم ابدئى العمل في القطبة التالیة

عندما یظل عندك ثالث لفات على اإلبرة، لفي الخیط و اسحبیھ من خالل كل 
  . اللفات الموجودة على اإلبرة

  



  مشبك  -كروشیة فیلیھ 

سطة ذات أشكال یعتمد الفیلیھ على العمود و السلسال في تكوین شبكیة مب
  . رسومات الفیلیھ عادة ما توجد مربعة الشكل. متنوعة

خریطة الفیلیھ مثلھا كمثل رسومات القطب العادیة حیث تقومین بتنفیذھا من 
كل مربع مفتوح یمثل مساحة . األسفل إلى األعلى و من الیمین إلى الیسار

بثالث  كل صف یبدأ. مفتوحة بینما كل مربع مقفول یمثل مساحة مشغولة
  . لیرتفع باإلبرة اإلرتفاع المناسب لیتوازن العمل) تعد عمود(سالسل 

  

  العمل في صفوف دائریة 

ف ثم تعملي أغلبیة المفارش تشغل على ھیئة دوائر حیث تبدئین من المنتص
ال تقومین بلف القطعة في نھایة كل صف إال إذا كانت ھناك . للخارج

  . إرشادات بذلك

  الدائرة المركزیة 

  : عادة ما تتكون من مجموعة من السالسل مربوطة بقطبھ منزلقة كما یلي
  ادخلي اإلبرة في أول قطبھ في السلسال . ١



  

  لفي الخیط حول اإلبرة و اسحبي اإلبرة من خالل اللفتین الموجودتین . ٢

  

  الصف األول 

تبدأ الدائرة األولى و الدوائر التالیة بسلسال لإلرتفاع باإلبرة اإلرتفاع عادة ما 
  . المناسب للقطبة التالیة

  



لیس في كل قطبھ  قطب الدائرة األولى عادة ما تشغل في الدائرة المركزیة و
و لكن بالطبع ھناك بعض الحاالت . في الدائرة كما في الرسم التوضیحي

  . االستثنائیة

  

تدخلي اإلبرة عند االنتھاء من كل صف دائري، تقومین بإغالق الدائرة بأن 
  في أعلى السلسلة المشغولة في بدایة الصف و تغلقیھ بقطبھ منزلقة 

  ملحوظة ھامة 

عند العمل في صفوف أو دوائر و كانت التعلیمات بأن تشغلي قطبھ فوق قطبھ 
من الصف السابق، یجب أن تدخلي اإلبرة في اللفتین الموجودتین بأعلى 

  . ھا و بین القطبة التي تلیھاالقطبة و لیس في المسافة الموجودة بین



  

   

  إنھاء العمل 

سنتم بعیداً عن القطعة المشغولة ثم  ٥إلنھاء العمل، قصي الخیط حوالي 
  .تحكمى الربطة النھائیةاسحبي الخیط بأكملھ من آخر قطبة و شدیھ ل



  

   

  

  لیمات طریقة قراءة التع

حتى تستطیعین إتباع تعلیمات إكمال كل قطعة، یجب أن یكون باستطاعتك 
شغل القطب األساسیة و أن یكون عندك فكرة عامة عن كیفیة شغل قطعة من 

)    (التكرار القطب المطلوب تكرارھا عادة ما توضع بین قوسین . الكروشیة
المرات المطلوب  ھذه القطب تعاد بطول الصف عدد*. أو تكون متبعة بنجمة 



إذا كان ھناك تكرار متضمن في تكرار آخر فسوف توضع . في التعلیمات
  . و بعدھا عدد مرات التكرار[] التعلیمات بین قوسین مربعین 

  التشطیب 

عند االنتھاء من شغل القطعة، تقومي بعمل سلسلة واحدة و قطع الخیط و 
الكروشیة المكتملة على ضعي قطعة . سحبھ مع الشد شدة خفیفة إلحكام العقدة

تأكدي من أن تشدي الزوایا . وجھھا على سطح مناسب للكي أو للرش بالنشا
  . خالل الكي حتى تتأكدي من انسجام الباترون و تناسبھ مع بعضھ

  االختصارات 

. ھذه بعض االختصارات العامة التي تستعمل في معظم اإلرشادات
ة في إرشادات تلك االختصارات الخاصة برسمة معینة ستكون موضح

  اسم القطبة المختصر /نوع. الرسمة

 بد بادئة، بدایة

 ق قطبھ

 ف قطبھ فردیة

 س سلسال

 ع عمود

 ع ق عمود قصیر

 ع ط عمود طویل

 ز قطبھ منزلقة

 لف لف الخیط حول اإلبرة



  

  المقیاس 

ع���ادة م���ا تض���م . مق���اس اإلب���رة و ن���وع الخ���یط یح���دد الحج���م النھ���ائي لعمل���ك
نص��یحة عام��ة بمق��اس اإلب��رة و ن��وع الخ��یط ال��ذي یعطی��ك الحج��م اإلرش��ادات 

و لكن ضعي في اعتبارك أن كل سیدة تق�وم بش�د . المذكور في تلك اإلرشادات
الخیط أو إرخائھ حسب ما اعتادت علیھ فیك�ون المق�اس النھ�ائي مختل�ف نوع�ا 

مرجعیة المقیاس في اإلرشادات تنصح بأن شغل عدد . ما عن المقاس المذكور
ین من الصفوف و القطب باستعمال الخیط و اإلبرة المذكور مقاسھم س�وف مع

إذا كن�ت ستش�غلین رداءا أو ب��الوفر . یعط�ى قطع�ة قم�اش مربع�ة بمق�اس مع�ین
فننص��حك بعم��ل قطع��ة ص��غیرة كمث��ال للتأك��د م��ن المقی��اس م��ع تغیی��ر اإلب��رة 
للمق���اس األكب���ر أو األص���غر حس���ب ش���دتك للخ���یط للحص���ول عل���ى المق���اس 

  . المطلوب
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