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 أوالخطوات تنفيذ مفرش السرير:

 اختيار الوحدة:-1
ة لها بأكثر تم اختيار وحدة الكروشية المراد تنفيذها ثم اعداد أكثر من عين

من نوع خيط الختيارأفضل أنواع الخيوط واستخدام التى تعطى أفضل 

 النتائج

 وحدة كروشية مفرش السرير
 

 



 شراء الخامات المطلوبة
تنفيذ مفرش سرير ومعه خدديتان باستخدام مجموعة من الخامات ويوضح 

الجدول التالى بيان بنوع كال منها وعدده وكميته ووصفه وسعره بتكلفه 

 0جنيه مصرى330جماليه تقارب ا

 

 

 

 السعر الوصف  النوع العدد/الكميه

صلب ال من إبرة كروشية 1

 المقاوم للصدأ

 جنيه2

                         

وزنها                 

 جم

 أبيض اللون قطنبكرة خيط 

 وزنها    نمرة

سعر البكرة 

/سعر جنيه11

 جنيه51اللفه

 بكرة خيط ماكينة بكرة1

 

ة خيط بكر

 %100ماكينة

 بوليستر

 جنيه1

 تنفيذ المفارش-3

ديتان باسخدام أسلوب الكروشية وفيما يلى قمت بتنفيذ مفرش السرير والخ

 توضيح لطريقة العمل:

 الغرزالمستخدمة
 غرزة منزلقة

 غرزة حشو

 غرزة عمود بلفتين

 غرزة سلسلة)ضفيرة(

 

 

 

 :مكونات الطقم-4

 مفرش والخددية+بطانة ستان للخددية2مفرش السرير+

 خطوات العمل -1

 الوحدة األساسية

 0ستة سالسل تقفل كدائرة بمنزلقة-1



سالسل نكرر ذلك 1سالسل ثم منزلقة ثم 1ثم ارتفاع سلسلةثم منزلقة ثم -2

 تقفل بمنزلقة فراغات8لحصول على ك لل مرات8

سالسل الموجودين فى السطر الثالث ثم نكرر 1سالسل ثم منزلقة فى 1 -3

 ت غير األولى تقفل بمنزلقةمرا5ذلك

 تينلغرز حشو فى اخر سلس3سالسل ثم 1نبدأ بالزيادة عن طريق عمل-4

مرات غير األولى 5فى الخمسة الموجودين فى السطر الثالث ثم نكرر ذلك

 وتقفل بمنزلقة

فى الدور  منهم فى اخر سلستين2حشو عمل 4سالسل ثم عمل  1ثم -1

ثم نكرر  غرزتين الحشو الرابع فوق غرزتين الحشوفى الدور2و الرابع

 مرات غير األولى وتقفل بمنزلقة5ذلك

 فى السطرالخامس منهم فى اخر سلستين2غرز حشو 1سالسل ثم 2-1

مرات غير األولى 5الحشوفى السطرالخامس ثم نكرر ذلك غرز3فوق 3و

 وتقفل بمنزلقة

سالسل الدور 1فى منهم فى اخر سلستين2غرزحشو2سالسل ثم5-1

مرات غير 5ثم نكرر ذلك لسادسالحشوفى السطراغرز4ق فو4و السادس

 األولى وتقفل بمنزلقة

سالسل الدور السابع 1منهم فى اخر سلستين فى2غرزحشو5سالسل ثم8-1

مرات غير األولى 5غرزالحشوفى السطرالسابع ثم نكرر ذلك1فوق 1و

 وتقفل بمنزلقة

 امنالثسالسل الدور 1منهم فى اخر سلستين فى2غرزحشو8سالسل ثم9-1

مرات غير األولى 5ثم نكرر ذلكالثامن غرزالحشوفى السطر2فوق 2و

 وتقفل بمنزلقة

سالسل الدور 1منهم فى اخر سلستين فى2غرزحشو9سالسل ثم10-1

مرات غير 5غرزالحشوفى السطرالتاسع ثم نكرر ذلك5فوق 5التاسع و

 األولى وتقفل بمنزلقة

ل الدور سالس1منهم فى اخر سلستين فى2غرزحشو10سالسل ثم11-1

مرات غير 5غرزالحشوفى السطرالعاشر ثم نكرر ذلك8فوق 8العاشر و

 األولى وتقفل بمنزلقة

سالسل الدور 1منهم فى اخر سلستين فى2غرزحشو11سالسل ثم12-1

غرزالحشوفى السطرالحادى عشر ثم نكرر 9فوق 9الحادى عشر و

 مرات غير األولى وتقفل بمنزلقة5ذلك



سالسل الدور 1ى اخر سلستين فىمنهم ف2غرزحشو12سالسل ثم13-1

غرزالحشوفى السطرالثانى عشر ثم نكرر 10فوق 10الثانى عشر و

 مرات غير األولى وتقفل بمنزلقة5ذلك

سالسل 1منهم فى اخر سلستين فى2غرزحشو13سالسل ثم14-1

غرزالحشوفى السطرالثالث عشر ثم نكرر 11فوق 11السطرالثالث عشر و

 لقةمرات غير األولى وتقفل بمنز5ذلك

السطر الرابع عشرنترك اخر غرزة  مالحظة من السطرالخامس حتى

منزلقة فى السطر السابق له وال نقوم بعمل غرزة حشو عليهاحتى نحصل 

 على الشكل الدائرى الذى سوف ينتج لنا فى النهاية

وهكذا نبدأ فى 11غرزة حشو إلى13نبدأ بأنقاص الغرزحيث سيصبحوا من-

غرزة العكس من السطر الخامس إلى الرابع عشر  2انقاص كل سطر جديد

 غرزة2نزيد 

سالسل فى الفراغ فى السطر الرابع 1سالسل ثم منزلقة ثم1نقوم بعمل -11

ك غرزة حشو بتر11عشر)في الخمس سالسل فى السطر الرابع عشر( ثم

رزة غ11غرزة حشو فوق11واحدةفى السطر الرابع عشر وعمل 

مرات 5الحشوفى السطر الرابع عشروترك اخر غرزة حشو ثم نكرر ذلك

 غير األولى وتقفل بمنزلقة

سالسل ثم عمود بلفتين ثم ثالث سالسل ثم عمود بلفتين ثم 4نقوم بعمل -12

غرزة حشو بترك واحدةفى السطر الخامس 9أربع سالسل فى الفراغ ثم

الخامس غرزة الحشوفى السطر 9غرزة حشو فوق9عشر وعمل 

مرات غير األولى وتقفل 5عشروترك اخر غرزة حشو ثم نكرر ذلك

 بمنزلقة

عمودبلفتين ثم  سالسل ثم عمود بلفتين ثم ثالث سالسل ثم4نقوم بعمل  -15

ثم عمود  سالسلثالث ثم فى نفس الفراغ عمود بلفتين  ثالث سالسل ثم

عشر  سالسادغرزة حشو بترك واحدةفى السطر 5ثم بلفتين ثم اربع سالسل

عشروترك اخر  السادسغرزة الحشوفى السطر 5غرزة حشو فوق5وعمل 

 مرات غير األولى وتقفل بمنزلقة5غرزة حشو ثم نكرر ذلك

سالسل ثم عمود بلفتين ثم ثالث سالسل ثم عمود بلفتين ثم 4نقوم بعمل -18

ثالث سالسل ثم عمودبلفتين ثم ثالث سالسل ثم عمود بلفتين فى نفس 

ثم  ثم عمود بلفتينسالسل ثم عمود بلفتين ثم ثالث سالسل  الفراغ ثم ثالث

عشر وعمل  السابعغرزة حشو بترك واحدةفى السطر1اربع سالسل ثم

عشروترك اخر غرزة  السابعغرزة الحشوفى السطر 1غرزة حشو فوق1

 مرات غير األولى وتقفل بمنزلقة5حشو ثم نكرر ذلك



ث سالسل ثم عمود بلفتين ثم سالسل ثم عمود بلفتين ثم ثال4نقوم بعمل  -19

ثالث سالسل ثم عمود بلفتين ثم ثالث ثم ثالث سالسل ثم عمودبلفتين ثم 

ثالث سالسل ثم عمود بلفتين فى نفس الفراغ ثم ثالث سالسل ثم عمود 

بلفتين ثم ثالث سالسل ثم عمود بلفتين ثم ثالث سالسل ثم عمود بلفتين ثم 

عشر وعمل الثامن السطر غرزة حشو بترك واحدةفى3اربع سالسل ثم

عشروترك اخر غرزة  الثامنغرزة الحشوفى السطر 3غرزة حشو فوق3

 مرات غير األولى وتقفل بمنزلقة5حشو ثم نكرر ذلك

نقوم بعمل أربع غرز حشو فى الفراغ االول ثم فى الفراغ الثانى نقوم -20

مرات ثم 2غرزة حشونكرر ذلك 2غرزة حشو ثم اربعة منزلقة ثم 2بعمل

غرزة الحشوفى السطر 1غرزة حشو فوق1غرزة حشو وعمل 4بعمل نقوم

مرات غير األولى 5التاسع عشروترك اخرواول غرزة حشو ثم نكرر ذلك

 وتقفل بمنزلقة

 طريقة عمل الوحدة الصغيرة التى تشبك بها الوحدات الكبيرة
 غرز سلسة تقفل بمنزلقة1السطر االول

ثم عمود بلفتين نكرر ذلك  سالسل3سالسل عمود بلفتين ثم5السطر الثانى 

 مرات تقفل بغرزة منزلقة8

السطر الثالث نثبت الخيط فى السلسة فى منتصف الثالث سالسل ثم نقوم 

عمود بلفة فى نفس الفراغ ثم ثالث سالسل 2بعمل اربع سالسل ثم 

 مرات تقفل بغرزة منزلقة8عمود بلفة فى الفراغ التالى  نكرر ذلك 3ثم

يط فى السلسة فى منتصف الثالث سالسل ثم نقوم السطر الرابع نثبت الخ

ثم  نثبت الخيط فى السلسة فى منتصف الثالث  غرز سالسل10بعمل

 مرات تقفل بغرزة منزلقة8سالسلفى الفراغ التالى نكرر ذلك 

حشو ثم اربع سالسل ثم 1السطر الخامس فى الفراغ االول نقوم بعمل 

 مرات تقفل بغرزة منزلقة8حشو نكرر ذلك 1

 بيك الوحدات فى المفرشتش
يتم تشبيك الوحدات بربطها من خالل الوحدات المساعدة فى االماكن 

 الموضحة بالرسم تربط فى الوحدة االساسية بغرزة منزلقة

 التشطيب 

 بعد االنتهاء من تنفيذ الوحدات تشطب كاالتى

 سم وحرقة حتى اليتنسل الخيط1أزالة أيه زوائد للخيوط مع ترك -1

 ع استخدام قطعة قماش كعازل على سطح المكواةارش بالبخار مكى المف -2

 وضع قماش ستان أسفل منه إلضافة لمسة جمالية له



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


