طرق حياكه بسيطه باستخدام البترون

كاري جده في سن ال 85من النرويج .حفيدها الثالث لينوس في السادسه من عمره دائما ما يخبرها ان تدفئه االذنين مفيده في فصل
الشتاء

دمحم اب في ال  33من عمره من حلب في سوريا و ابنه االصغر خالد اصبح للتو  8سنوات .خالد يروى ألبيه دائما ان تدفئه االذان
مفيدة عندما يكون الجو بارد
كل صور االجئين في اليونان من تصوير نينا كاريسداتر -ام في سن ال  26من اوسلو-النرويج

البوف النرويجيه(الوشاح) -تستخدم لتدفئه الرقبه م ُحاكه للكبار و االطفال
و لكل من يريد تدفئة نفسه من البرد القارص
هاذا الوشاح مناسب لحمايه الرأس من البرد .مصنوعه من الصوف التقيل ,م ُحاكه و م ُخيطه على شكل اسطواني
عندما توضع فوق االذنين ,االنف او الرأس ,تصبح افضل من استخدام قبعه الصوف او وشاح الرقبه.
ان هذا الوشاح مصنوع من طبقه ثنائيه من الصوف السميك و الذي يعمل على صنع طبقه هوائيه دافئه تساعد على المحافظه على
حراره الجسم عاليه و يمنع فقدان حراره الرأس ليبقى دافئا ً طول الوقت
يمكن استخدامه باشكال مختلفه و مناسبه لجميع االنشطه ,في االماكن المفتوحه او الخارجيه,و هذا يتوقف على جودة و سماكه
الصوف المستخدم و كذالك المقاس .يمكن استخدامه ك تدفئه للرقبه ,شال ,قبعه ,ماسكه شعر ,تستخدم ك تدفئه لالذنين او ك غطاء
راس و ال يمكن توقيف الخيال فيمكن ان تستخدم الشياء كثيره ايضا ً

طريقه الحياكه(مقاسات االطفال متواجده في االقواس)
استعمل الصوف التخين و السناره رقم  .5و هاذا سيساعد على تكبير الوشاح بشكل اسرع مما تتخيل .لفه الصوف الواحده تزن تقريبا
 85جرام ( 05متر) تصنع تقريبا وشاح واحد لشخص بالغ
ابداي ب  00-02غرزة ( )61-61واسعه(فضفاضه)
و اكملي بحياكه الغرز في اتجاه واحد (غرزه عدله)
اشتغلي تقريبا  02سطر( )02او ما يوازي  )02( 02سم

غيري االلوان افقي او عمودي على حسب الرغبه اذا اردتي اضافه مزيد من االبداع و التغير .االن يمكنك انهاء العمل و خياطه
الجانبين معا ً

.

غطاء االذنين النرويجي للرجال و النساء و االطفال .غطاء مفيد في فصل الشتاء و االشهر البارده

مستخدمه ع اطفال نرويجين و اطفال سورين .ينس( 8سنوات) خالد( 5سنوات) و ياسبر( 21عاما) و
يمكن ان تستخدم ايضا للفتيات و يمكن اضافه ورده صغيره م ُحاكه على اليد

طريقه صنع بندانه للكبار
من جديد استخدمي صوف تقيل و سنارة رقم  1لتساعد على تكبيرها بشكل اسرع مما تتخيلي
للكبار :ابدأي ب  02غرزه سلسله متقاربه اشتغلي حوالي  61سطر او ما يقارب  9سم ثم انهي الشغل و قومي بخياطه الجانيبين معا ً
شله الصوف الواحده بوزن  02جرام و طول  02متر من الممكن ان تصنع بندانتين

االطفال ( 60-1سنه) :ابداي ب  02غرزه فضفاضه
اشتغلي غرز عموديا حتى نهاية السطر استمري لغايه  61-60سطر او ما يقارب  1-0سم .اختمي الشغل و خيطي الجانبين معا ً
شله الصوف الواحده بوزن  02جرام و طول  02متر من الممكن ان تصنع  0بندانات

نحن متواجدين هنا عندما تحتاجون المساعده !

هذه الطريقه منقوله من (كاري رونجا) الذي تعمل ك متطوعه لدي المؤسسه النرويجيه (نقطه في البحر)
في شمال اليونان في شهر ديسمبر "Dråpen i havet" (https://www.drapenihavet.no/en/home/) 6502
هذه الطرق العامه موضوعه لالشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللجوء و مستخدمه في اماكن مختلفه بالتعاون مع مؤسسه(نحن
هنا)
و التي تعمل ايضا لمساعدة االجئين في اماكن اخرى في اليونان )“We are here!” (http://weareherecentre.org/
اذا كنت تريد طرق او حياكه اشكال اخرى مصنوعه من الصوف شال ,معطف ,حذاء صوف ,قبعه ,جوارب او قفازات؟ يمكننا ان
kronge@online.no. +47نساعدك لصنعهم! تحتاج الى مزيد من الصوف او القطن لحياكه مالبس صيفيه ارسل ايميل الى
او رساله على رقم الموبايل91 15 92 43,
و سوف تحاول كاري و اصدقائها و عائلتها ان تجمع طرق جديده و مستلزمات من النرويج

نتمنى لكم التوفيق

تمت الترجمه بواسطه ريم ناصر ابو عمره
Reem Nasser

