
 

                       حياكه بال حدود   

 
االربعه اخوات من النرويج و . و فيلدا من مواليد( 4591)لينا من مواليد , (4591)كاري من مواليد , (4591)جرو من مواليد 

االربع اخوات يعلمون ان هناك امهات مهاجرين بحثا عن االمان . يحبون حياكه الصوف و نقل العادات و التقاليد لالجيال القادمه
لهذا قرر االخوات جمع صوف و سنارات . حياكه لتذكيرهم ببالدلهم او حياكه مالبس للعائلتهم للمتعهبعيدا عن الحروب و يحبون ال

. لالجئين في اليونان  

 

 
 

الكبار و احفادهم ان عليهم اال ينسو القبعه عندما يخرجون لحمايه انفسهم من البرد 44في كل شتاء يقول االخوات الطفالهن   

 
ترتدي قبعه  41في الصوره تظهر ايميليا في سن ال . ان تصبح كل قبعه مختلفه عن غيرها و تصبح فريدهعندما تتالعبين في االلو

و التي صنعتها من بقايا الصوف( سنه 91جرو )من صنع جدتها   

 
 



 

الرجال - النساء و االطفال - طريقه حياكه قبعه للفتيات  
(طريقه حياكه قبعه للنساء موجوده بين القوسين)  

 
11(. متر 422-جرام 92)جرام صوف  122القبعه الواحده تستهلك . 3,9الى  3صوف رفيع المصنوع للسناره رقم استخدمي   

سم 42او ما يعادل  3,9غرزه منزلقه على السناره    

 
 

سنين يحبون ان يضعون القبعه عندما يكون الجو باردا  7سنه و نورا  41ايميليا . جرو و اثنين من احفادها  

(ناسب الصغار و الكبارالطريقه ت)   

 
 الطريقة

3غرزه على سناره مستديره رقم  411( 421)ابداي ب   

( استيك)اسطر غرزه ساده و غرزه مقلوبه  1اشتغلي   

سم 12( 41)و استمري في الشغل الى ان تصلي الى  3,9استبدلي السناره باخرى رقم   

  412( 421)اشتغلي سطر و بنفس الوقتت قللي عدد الغرز الى 

غرز عدله ثم خذي اثنتين بغرزه واحده و هكذا حتى نهاية الدائرة 42اشتغلي : بهذه الطريقة نصل الى تجميع نهاية القبعه  

 اشتغلي سطرين دون خفض عدد الغرز
غرز 12( 41)استمري بهذه الطريقة مع تنقيض غرزه بكل سطر حتى يصل عدد الغرز الى   

الغرز مع بعضها و خيطيها من الداخل جدا لتتماسكقصي الخيط الزائد و استخدمي ابراه لجمع   

 
 

احاكت جرو قبعه ك هذه لكل عائلتها و ايضا الختها كاري التي حصلت على . اجعلي خيالكي يقودكي الي كيف سيكون شكل القبعه
 واحده بلون االخضر و االصفر



 

!       نحن متواجدين هنا عندما تحتاجون المساعده   

 
 

(نقطه في البحر)الذي تعمل ك متطوعه لدي المؤسسه النرويجيه ( كاري رونجا)منقوله من هذه الطريقه   
"Dråpen i havet" (https://www.drapenihavet.no/en/home/)  1249في شمال اليونان في شهر ديسمبر  

 
 

نحن )الذين يعيشون في مخيمات اللجوء و مستخدمه في اماكن مختلفه بالتعاون مع مؤسسه هذه الطرق العامه موضوعه لالشخاص
(هنا  

“We are here!” (http://weareherecentre.org/) و التي تعمل ايضا لمساعدة االجئين في اماكن اخرى في اليونان 

 

https://www.drapenihavet.no/en/home/
http://weareherecentre.org/


 

 
جوارب او قفازات؟ يمكننا ان , قبعه, حذاء صوف, معطف, اذا كنت تريد طرق او حياكه اشكال اخرى مصنوعه من الصوف شال

تحتاج الى مزيد من الصوف او القطن لحياكه مالبس صيفيه ارسل ايميل الى ! نساعدك لصنعهم kronge@online.no. 
+47 91 15 92 43, او رساله على رقم الموبايل   

 و سوف تحاول كاري و اصدقائها و عائلتها ان تجمع طرق جديده و مستلزمات من النرويج

 

 بالتوفيق
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