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 -All Colors Mandalaمانديال كل االلوان  

 

   MijoCrochet / Johanna Lindahl تصميم

 

رنا\ craftsbymissweave ترجمة الى اللغة العربية       

 

 فقط  هذا التصميم هو لالستخدام الشخصي
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 المواد:
 

 الخيط 

 

 Scheepjesاو  م(  125\غرام 50قطن مرسيرايزد  100%) Scheepjes Catonaتقريبا االجمالي من خيط   

Cotton 8   م(الوان مختلفة.  170\غرام 50% 100)قطن 

 

والخيوط المتبقية من المشاريع السابقة وهي رائعة في هذه يعمل هذا التصميم بشكل افضل عند استخدام الكثير من االلوان 

 دال.المان

 

 ملم 3.5ملم و   3.0سنارة كروشيه: 

 

 عالمة للغرز ماركر

 ابرة تابستري

 مقص

 
 

 الحجم و الشكل : 
 

 .مانديال كل االلوان لها شكل دائري و طريقة عملها باالدوار

 

 سم .  30تقريبا حوالي المانديال النهائي  قطر في هذا الباترون , حجم ت نفس الخيط و السنارة المقترحةدماذا استخ
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 االختصارات والغرز المستخدمة : 
 

 غرزة 

 السلسلة

 المنزلقة

 الحشو

 لفة 1العامود ب

 (فراغ2-سلسلة18 )مثال :مكون من  (فراغ )

 البداية

 اللفة الخلفية

 *االخفاء الذكي

 

  ,mijocrochet.se.  وهي متوفرة دائما هناك Stitch Guide ,تكون مشروحة في مدونتي *بنجمة الغرز المعلمة

 

 

 نصائح : 
 

 لفة1تعتبر بمثابة عامود بسلسلة في بداية دور جديد  2ارتفاع  •

 .سلسلة2لفة + 1تعتبر بمثابة عامود بسالسل في بداية دور جديد 4ارتفاع  •

  .الرقم المذكور بعد االقواسالغرز التي بين ) ( يتم تكرارها بحسب  •

 يتم تكرارها بحسب الرقم المذكور بعد االقواس المربعة . [ ] الغرز التي بين   •

 .   يجب علينا الحصول علية في نهاية الدورتظهر عدد االغرز الكلي الذي | | .الغرز التي بين   •
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 الباترون : 
 

 البداية:

 

 ملم   3.0سنارة ال مع

 

 .منزلقة في رابع سلسلة من السنارة لتحصل على حلقةسالسل , 4ارتفع 

 

 

 

 

 

 
 

 : 1الدور 

 

 عامود بلفة من االن وصاعدا (,1سلسلة )تحسب بمثابة  2ارتفع 

 في الحلقة التي كوناها, عامود بلفة  11

 منزلقة في ثاني سلسلة من بداية الدور .

 

 قص الخيط اذا اردت تغيير اللون . 

 

 |عامود بلفة 12|

 

 
 

  :2الدور 

 

ادخل اللون الجديد في اي عامود بلفة ,او اذا كنت ال تزال تعمل في نفس اللون 

 .,فانت في المكان الصحيح السابق 

 

 , لفة في نفس مكان السالسل1سلسلة,عامود ب 2ارتفع 

 مرة11عامود بلفة في الغرزة التالية( 2)

 منزلقة في ثاني سلسلة من بداية الدور .

 

 قص الخيط اذا اردت تغيير اللون . 

 

 |عامود بلفة 24|
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  :3الدور 

 

ادخل اللون الجديد في اي عامود بلفة ,او اذا كنت ال تزال تعمل في نفس اللون 

 .السابق ,فانت في المكان الصحيح 

 

عامود بلفة في الغرزة لفة في نفس مكان السالسل,1سلسلة,عامود ب 2ارتفع 

 التالية, 

 مرة11(عامود بلفة في الغرزة التالية1, عامود بلفة في الغرزة التالية2)

 منزلقة في ثاني سلسلة من بداية الدور .

 

 قص الخيط اذا اردت تغيير اللون .

 

 |عامود بلفة 36|

 
 

 : 4الدور 

 

 .,فانت في المكان الصحيحادخل اللون الجديد في اي عامود بلفة ,او اذا كنت ال تزال تعمل في نفس اللون السابق  

 

عامود بلفة في الغرزة التالية ,  1تجاهل غرزة ,  من االن وصاعدا (,سلسلة 2+ عامود بلفة 1)تحسب بمثابة سل سال 4 

 . ثاتي سلسلة من بداية اول الدورعامود بلفة في الغرزة التالية (حتى 1سلسلة .تجاهل غرزة , 2)

 منزلقة في ثاني سلسلة من بداية الدور .

 

 قص الخيط

 

 |سلسلة 2فراغ مكون من    18, عامود بلفة  18|
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 : 5الدور 

 

 . 3والغرز مشغولة خلف الدور  4مالحظة :هذا الدور مشغول خلف الدور 

 

 . 3غير مشغول به من الدور ديد من الخيط في اي عامود بلفة ج اشبك اللون ال

 

 , 3 الغير مشغول به من الدورعامود بلفة في العامود بلفة 1سالسل , 4ارتفع 

 سلسلة.2( حتى النهاية كرر ما بين القوسين,3مشغول به من الدور الغير عامود بلفة في العامود بلفة 1سلسلة ,  2) 

 منزلقة في ثاني سلسلة من بداية الدور .

 

 قص الخيط اذا اردت تغيير اللون .

 

 |سلسلة2فراغ مكون من  18,عامود بلفة  18|
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 : 6الدور 

 

,ارتفع سلسلة خلفه ,او اذا كنت الزلت تستخدم نفس اللون  2الو  4عامود بلفة من الدور اشبك اللون الجديد في اي 

 سلسلة  1

 سلسلة خلفه . 2و فراغ ال 4العامود التالي من الدور)ال تعتبر بمثابة غرزة (,منزلقة في 

 

 والعامود خلفه,  4سلسلة من الدور 2فراغ العامود بلفة في 2, سلسلة 2

والعامود  4سلسلة من الدور 2فراغ العامود بلفة في 2والعامود خلفه,  4عامود بلفة في الغرزة التالية من الدور 1)

 (خلفه

 , تكرار ما بين قوسين ,  سلسلة2فراغ الحتى نهاية الدور و 

 منزلقة في ثاني سلسلة من بداية الدور.

 

 قص الخيط اذا اردت تغيير اللون .

 

يعد االنتهاء من المانديال من الممكن ان تنغلق قليال بعد االنتهاء من هذا الدور , لكن ال تقلق , سوف تعود وتنفرد تلقائيا 

 الدور التالي 

 

|54 dc| 
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 : 7الدور 

 

ادخل اللون الجديد في اي عامود بلفة ,او اذا كنت ال تزال تعمل في نفس اللون 

 .المكان الصحيح السابق ,فانت في 

 

 ,غرز التالية   2عامود بلفة في 1,عامود بلفة في نفس المكان 1, سلسلة 2

حتى نهاية  , (غرز التالية   2عامود بلفة في 1,عامود بلفة في نفس المكان 2)

 .الدور تكرار

 

 قص الخيط اذا اردت تغيير اللون .

 

 |عامود بلفة 72|

 
 4نفس دور  8الدور 

 

 .الجديد في اي عامود بلفة ,او اذا كنت ال تزال تعمل في نفس اللون السابق ,فانت في المكان الصحيحادخل اللون  

 

عامود بلفة في الغرزة التالية ,  1سلسلة من االن وصاعدا (, تجاهل غرزة , 2عامود بلفة + 1سلسلة )تحسب بمثابة  4ارتفع 

 التالية (حتى ثاتي سلسلة من بداية اول الدور .عامود بلفة في الغرزة 1سلسلة .تجاهل غرزة , 2)

 منزلقة في ثاني سلسلة من بداية الدور .

 

 قص الخيط

 

 |سلسلة2فراغ مكون من  36, عامود بلفة  36|

 
 

 : 5نفس الدور  9الدور 

 

 .7الدور  والغرز مشغولة خلف 8مشغول خلف الدور   هذا الدورمالحظة :

 

 . 7مشغول به من الدور غير اشبك اللون الديد من الخيط في اي عامود بلفة 

 

 , 7 مشغول به من الدورالغير عامود بلفة في العامود بلفة 1سالسل , 4ارتفع 

 سلسلة.2حتى النهاية كرر ما بين القوسين, (7الغير مشغول به من الدور عامود بلفة في العامود بلفة 1سلسلة ,  2) 

 ثاني سلسلة من بداية الدور .منزلقة في 

 

 قص الخيط اذا اردت تغيير اللون .

 

 |سلسلة 2فراغ مكون من  36,عامود بلفة  36|
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 :  6نفس دور  10الدور 

 

 غرز التالية (,  2عامود بلفة في ال 2عامود بلفة في الغرز التالية ,  1جوهر هذا الدور هو : ) نصيحة :

 

سلسلة خلفه ,او اذا كنت الزلت تستخدم نفس اللون ,ارتفع  2و ال 8 بلفة من الدوراشبك اللون الجديد في اي عامود 

 سلسلة  1

 .  خلفه سلسلة 2فراغ الو  8التالي من الدور  بلفة لعامود)ال تعتبر بمثابة غرزة (,منزلقة في ا

 

 والعامود خلفه,  8سلسلة من الدور 2في فراغ العامود بلفة 2, سلسلة 2

 والعامود خلفه( 8من الدور  سلسلة2فراغ العامود بلفة في 2والعامود خلفه,  8من الدور الغرزة التاليةبلفة في عامود 1)

 , تكرار ما بين قوسين ,  سلسلة2فراغ الحتى نهاية الدور و 

 منزلقة في ثاني سلسلة من بداية الدور.

 

 اردت تغيير اللون .قص الخيط اذا  

 

المانديال من الممكن ان تنغلق قليال بعد االنتهاء من هذا الدور , لكن ال تقلق , سوف تعود وتنفرد تلقائيا يعد االنتهاء من 

 الدور التالي 

 

 |عامود بلفة 108|

 
 

 :  11الدور 

 

اللون ادخل اللون الجديد في اي عامود بلفة ,او اذا كنت ال تزال تعمل في نفس 

 .السابق ,فانت في المكان الصحيح 

 

  ,سلسلة 2

 حتى نهاية الدور (عامود بلفة في الغرزة التالية 1)

 منزلقة في ثاني سلسلة من بداية الدور .

 

 أزل السنارة وضع عالمة غرز مكانها ,او قص الخيط اذا اردت تغيير اللون.

 

 |عامود بلفة 108|
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 :  12الدور 

 

   ملم 3.5سنارة مقاس مع 

 

 و اشبك اللون الجديد . و اسحب 10عامود بلفة من الدور اشبك السنارة في اي 

 ابقي الخيط وراء المانديال اثناء العمل في كامل هذا الدور . 

 

 .كرر حتى نهاية الدور كله ( منزلقة في الغرزة التالية  1)

 اخفاء ذكي .

 

 |منزلقة 108|

 

 

 
 

 :(  4نفس الدور ) 13الدور 

 

 ملم  3.5سنارة مقاس مع 

 

 .او :ازل عالمة الغرز واسحب خيطك .  11عامود بلفة من الدور ارة في اي اشبك السن

 

 عامود بلفة في الغرزة التالية , 1سالسل ,تجاهل غرزة ,  4

 عامود بلفة في الغرزة التالية (حتى ثاتي سلسلة من بداية اول الدور . 1سلسلة .تجاهل غرزة , 2) 

 منزلقة في ثاني سلسلة من بداية الدور .

 

 قص الخيط

 

 |سلسلة 2فراغ مكون من  54,عامود بلفة  54|
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 :(  5نفس الدور )  14الدور 

 

 .  11خلف الدور  والغرز مشغولة 13خلف الدور  هذا الدور مشغولمالحظة :

 

 .  11غير مشغول به من الدور اشبك اللون الديد من الخيط في اي عامود بلفة 

 

 , 11الغير مشغول به من الدور عامود بلفة في العامود بلفة 1سالسل , 4ارتفع 

 سلسلة. 2حتى النهاية كرر ما بين القوسين, (11 من الدور الغير مشغول بهعامود بلفة في العامود بلفة 1سلسلة ,  2) 

 منزلقة في ثاني سلسلة من بداية الدور .

 

 قص الخيط اذا اردت تغيير اللون .

 |سلسلة2فراغ مكون من  54,عامود بلفة  54|

 
 

 :  15الدور 

 

عامود  2 غرز التالية , 5 عامود بلفة في1الدور هو : )جوهر هذا  نصيحة :

 التالية (,  ةغرزبلفة في ال

 

سلسلة خلفه ,او اذا   2و ال 13 بلفة من الدوراشبك اللون الجديد في اي عامود 

)ال تعتبر بمثابة غرزة (,منزلقة سلسلة 1كنت الزلت تستخدم نفس اللون ,ارتفع 

 .  خلفه سلسلة 2و فراغ ال 13التالي من الدور  بلفة لعامودفي ا

 

 والعامود خلفه, 13سلسلة من الدور2في فراغ العامود بلفة 2 ),سلسلة 2

من   سلسلة2فراغ العامود بلفة في 2 (تكرار مرتين ,خلفه, سلسلة 2فراغ الو 13من الدور الغرزة التاليةعامود بلفة في 1

 ,والعامود خلفه( 13الدور 

  13من الدور الغرزة التاليةعامود بلفة في 1 سلسلة  خلفه,) 2وفراغ ال 13من الدور الغرزة التاليةعامود بلفة في 1 [

 (تكرار مرتين ,سلسلة  خلفه2وفراغ ال  13من الدور الغرزة التاليةعامود بلفة في 1والعامود بلفة  خلفه, 

تكرار  13من الدور  سلسلة2فراغ الحتى نهاية الدور و   ,]خلفهوالعامود 13سلسلة من الدور2في فراغ العامود بلفة 2

 ما بين قوسين ,  

 منزلقة في ثاني سلسلة من بداية الدور.

 

 قص الخيط اذا اردت تغيير اللون .

 

 

 |عامود بلفة 126|
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 :  16الدور 

 

اللون ادخل اللون الجديد في اي عامود بلفة ,او اذا كنت ال تزال تعمل في نفس 

 .السابق ,فانت في المكان الصحيح 

 

 ,عامود بلفة قي الغرزة التالية2,غرزة التالية 5عامود بلفة في 1 ,سلسلة 2

حتى نهاية ( عامود بلفة في الغرزة التالية2,غرزة التالية 6عامود بلفة في 1) 

 الدور  

 منزلقة في ثاني سلسلة من بداية الدور .

 

 مكانها ,او قص الخيط اذا اردت تغيير اللون.أزل السنارة وضع عالمة غرز 

 

 | عامود بلفة144|

 
 

 :(  12نفس دور ) 17الدور 

 

 ملم  3.5سنارة مقاس استعمال 

 

 و اسحب و اشبك اللون الجديد . 15اشبك السنارة في اي عامود بلفة من الدور 

 ابقي الخيط وراء المانديال اثناء العمل في كامل هذا الدور . 

 

 .كرر حتى نهاية الدور كله ( منزلقة في الغرزة التالية  1)

 اخفاء ذكي .

 

 |غرزة منزلقة 126|

 
 

 :(  4نفس دور  ) 18الدور 

 

 .ملم  3.0سنارة مقاس استخدم 

 

 زل عالمة الغرز و اسحب خيطك . ا,او 16 عامود بلفة من الدورادخل اللون الجديد في اي 

 

 عامود بلفة في الغرزة التالية ,  1تجاهل غرزة , , سالسل  4 

 عامود بلفة في الغرزة التالية (حتى ثاتي سلسلة من بداية اول الدور . 1غرزة , 1سلسلة .تجاهل 2)

 منزلقة في ثاني سلسلة من بداية الدور .

 

 قص الخيط

 

 |سلسلة 2فراغ مكون من    72, عامود بلفة 72|
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 ( :5)نفس دور  19الدور 

 

 . 16خلف الدور والغرز مشغولة   18خلف الدور هذا الدور مشغولمالحظة :

 

 .  16اشبك اللون الديد من الخيط في اي عامود بلفة غير مشغول به من الدور 

 

 , 16الغير مشغول به من الدور عامود بلفة في العامود بلفة 1سالسل , 4ارتفع 

العواميد الغير مشغولة من الدور ( حتى النهاية 16الغير مشغول به من الدور عامود بلفة في العامود بلفة 1سلسلة ,  2) 

 سلسلة.  2, كرر ما بين القوسين 16

 منزلقة في ثاني سلسلة من بداية الدور .

 

 قص الخيط اذا اردت تغيير اللون .

 

 |سلسلة2فراغ مكون من  72,عامود بلفة  72|

 
 

 :  20الدور 

 

عامود  2غرز التالية ,  5عامود بلفة في 1جوهر هذا الدور هو : ) نصيحة :

 بلفة في الغرزة التالية (, 

 

سلسلة خلفه او 2و فراغ ال18من الدور عامود بلفة اشبك اللون الجديد قي اي 

,منزلقة في تعتبر بمثابة غرزة(سلسلة)ال 1:اذا كنت مازلت تستعمل نفس اللون ,

 .سلسلة خلفه  2و فراغ ال 18من الدور  العامود التالي

 

والعامود بلفه  18 من الدورسلسلة  2فراغ الفي عامود بلفة  1سلسلة, )2

سلسلة  2الالفراغ عامود بلفة في 2 مرات,3سلسلة خلفه (تكرار 2وفراغ ال 18 في الغرزة التالية من الدورعامود 1, خلفه

 .والعامود بلفة خلفه  18 من الدور

وفراغ  18 عامود في الغرزة التالية من الدور1والعامود بلفه خلفه, 18 سلسلة من الدور2فراغ الفي عامود بلفة  1 [

 مرات,3تكرار  سلسلة خلفه (2ال

  18الدور سلسلة من  2فراغ اخر حتى نهاية  تكرار]والعامود بلفة خلفه 18 من الدور سلسلة2الفراغ العامود بلفة في 2 

. 

 |عامود بلفة  162|
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 :   21الدور 

ادخل اللون الجديد في اي عامود بلفة ,او اذا كنت ال تزال تعمل في نفس اللون 

 .السابق ,فانت في المكان الصحيح 

 

 عامود بلفة في الغرزة التالية, 2,غرز التالية  7عامود بلفة في 1 ,سلسلة 2

حتى نهاية  (عامود بلفة في الغرزة التالية, 2, التالية غرز 8عامود بلفة في 1)

 الدور  

 منزلقة في ثاني سلسلة من بداية الدور .

 

 قص الخيط اذا اردت تغيير اللون.

 

 |عامود بلفة 180|

 
 

 (:  12)نفس الدور  22الدور 

 

 ملم   3.5سنارة مقاس مع  

 

 و اسحب و اشبك اللون الجديد . 20عامود بلفة من الدور اشبك السنارة في اي 

 ابقي الخيط وراء المانديال اثناء العمل في كامل هذا الدور . 

 

 .كرر حتى نهاية الدور كله ( منزلقة في الغرزة التالية  1)

 اخفاء ذكي .

 

 |منزلقة 162|

 
 :  23الدور 

 

 .ملم  3.0سنارة مقاس استخدم 

 

ادخل اللون الجديد في اي عامود بلفة ,او اذا كنت ال تزال تعمل في نفس اللون  

 .السابق ,فانت في المكان الصحيح 

 

ود عام 5عامود بلفة , 2سلسلة (, تجاهل 1تحتسب غرزة حشو + ),سلسلة 2

 بلفة قي الغرزة التالية, 

 2تجاهل سلسلة , 1حشو في الغرزة التالية 1عامود بلفة ,  2تجاهل  سلسلة,1)

 سلسلة , تكرار حتى نهاية الدور. 1,(عامود بلفة قي الغرزة التالية 5,غرزة 

 منزلقة في اول سلسلة من بداية الدور .

 قص الخيط 

 

 |سلسلة2فراغ مكون من  60, حشو  30,عامود بلفة  150|

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
https://www.etsy.com/shop/MijoCrochetDesigns
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/


                         

 
 

 
 MijoCrochetDesigns :متجر اتسي | Johanna Lindahl Designs :متجر رافرلي

 mijocrochet@ :انستغرام| Mijo Crochet :فايسبوك | mijocrochet.se :المدونة
 

2020 Mijo Crochet  حقوق الحفظ تابعة ل. اعادة نشر الباترون او الصور غير مسموح به   . 

15 
 

 :  24الدور 

 

 اللفة الخلفية  جميع المنزلقات ستحاك فيمالحظة :

 

عواميد  5بلفة من المجموعة المكونة من اشبك السنارة في اول غرزة عامود 

 بلفة و اسحب لون جديد ,

 

غرزة التالية   2سلسلة , تجاهل غرزة , منزلقة في ال 2عامود التالي ,المنزلقة في 

تجاهل غرزة الحشو التالية , منزلقة في السلسلة  , منزلقة في السلسلة التالية , 

 التالية ,  

غرزة التالية , منزلقة في السلسلة التالية , تجاهل غرزة الحشو التالية , منزلقة في السلسلة التالية( تكرار   2منزلقة في ال) 

 ,سلسلة 1حتى اخر فراغ مكون من 

 اخفاء ذكي .

 

 قص الخيط و اخفي النهايات .

 

 |سلسلة 2فراغ مكون من  30, منزلقة  180|
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