
ARABIC PATTERN 
 
 
بأي لون   تحبذون  :”akryl garn“ تتم الحياكة بالصوف الناعم Tove إليكم وصفة الحياكة لألطراف االصطناعية من

سم من الحجم 5.2غرز لكل  6سواء كان لون لألطفال أو رياضي أو لسترة حوالي  . 
حجم اصغر لهذا النوعاجعل عصي الغزل مناسب الحدك لهذا النوع من الصوف وُيفضل استخدام  . 

 .األحجام فقط لإلرشاد، إذ تختلف حسب المقاس من شخص آلخر وحسب نوع الصوف
يتطلب أيضاً نوع آخر من العصي لهذه الحياكة حيث يستلزم عصا حادة الطرف وذات عين واسعة وحشوة من البوليستر 

“011  Polyester”. 
سم01نبدأ  بثالث غرز وخيط صوف بحوالي   

لى للحياكه المستقيمة وليست لحلمات الصدرالعصا األو   
غرز على العصا والخطوة الثالثة ُتخرج كل غزرة من  6العصا الثانية للحياكه المستقيمة وإخراج الغرزه وبهذا يكون لديك 

غرز على العصا 9الغرزة األخرى فيصبح لديك  . 
 األن استخدمي عصي الجوارب
 اعملي غرزة وأخرجيها على العصا االخرى
 ادفعي الغرز األربع لوسط العصا بواسطة العصا الخالية
 اعيدي الكرة مرة اخرى بواسطة استخدام عصا ثالثة

غرز في كل عصا 4عصي حياكة مع  3األن لديك   
 مع الصوف على العصا في اليد اليمنى U احمليها على شكل

بواسطة العصا الخالية. انتبهي لعدم عكس الغزل  
العصا في اليد اليسرىتحيكين الغرز، توجيهين   

 وهذا يعني أن تكرري الغرز في التبديل من عصا ألخرى
 وتضيق الغرز في كل مرة لكي ال تكون هناك غرز فضفاضة
 كرري هذه العملية حتى يكون لديك عدد الغرز المطلوبة في كل صف اعتماداً على حجم الحياكة التي تريدينها

فإليكم إياها باألمريكيةال أذكر ما هي احجام الصدر بالدنماركية   
(A)  سم20-42حجم   =   Cup 15-17  غرزة 
(B)  أكثر الناس ال يستخدمونه)سم 61-24حجم )  =   Cup 18-20  غرزة 
(C)  أكثر الناس يستخدمونه)سم 52-63حجم )  =   Cup 21-25  غرزة 
(D)  االكثر طلباً )سم 91-57حجم )  =   Cup 26-30  غرزة 
(DD)  سم99-017حجم     =   Cup 33-36  غرزة 

مع البداية بكل عصا هذا يجعل الصدر ( نهاية الغرز)حين يتوفر لديك عدد الغرز المطلوب ُيغزل مرتان أخرى بالعكس 
 .االصطناعي أقل ثالثي المظهر ويجعله يتناسب أكثر

تقصين الصوف حوالي . غرزات بكل عصا 2ثم تغزلين جميع المرات وتجعليها تتماسك مع االطراف حتى تتركي آخر 
سم من نهاية الغرزة52 . 

فتعطي ( داخل الثقب)الخروج، اغلقي الثقب الصغير من البداية واسحبي خيط الصوف للداخل ( عصا)اآلن وبواسطة أبرة 
من خالل الثقب من % 011عندها تمألي الجزء االصطناعي بالبوليستر . شكل حملة صغيرة ولكن ال تغزلي أكثر لألمام

( العصا)، اسحبي الخيط الغالق الثقب، بواسطة االبرة ( تمأليه كثيراً فيجب أن يكون لين ومرن لتشعري أنه حقيقيال)الخلف 
 .اسحبي خيط الصوف من خالل الصدر االصطناعي للحملة وركزيه ببعض الغرز حتى يكون الخلف بفتحة صغيرة

ُينصح باستخدام . صدر العادية أو لحمالة خاصة مع جيبهذا الصدر االصطناعي يمكن استخدامه لمالبس السباحة، حمالة ال
 .دبوس صغير للتثبيت عند الضرورة وانتبهي من الصدأ في الماء المالح
 : Tove تحية من

في النهاية اتمنى لكل من استخدم هذه الوصفة كل السعادة والرضا والفرحة التي واجهتني عند لقائي بدموع الفرح والسعادة 
 .لكل من واجهتهم
الجميع أراد أن يدفع لنا ثمن هذه الوصفة ولكننا نرفض ونوجهها هدية للجميع ونفضل أن نتلقى كتاباتكم عن تجارب استخدام 
 .االطراف االصطناعية وعن وصفات أخرى أكثر راحة وبالطبع ستكون االسماء سرية لمن يودون مشاركتنا

عاماً في الواليات المتحدة االمريكية ونقدمها اآلن للدنمارك 22هذه ليست الوصفة األمثل ولكنها االكثر نجاحاً على مدى  . 


