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 חומרים

 :חוט •

o  3חוט בקטגוריה  ,Sport Weight, DK . המעצבת השתמשה בחוט כותנה“Degrade Sun”  

 (.Katia) 74גוון 

 כדי להשיג את קנה המידה.מ"מ או בגודל בהתאם לחוט הנבחר  4.5מסרגת קרושה מידה  •

 רעיונות: •

o .מחט אריגה להכנסת קצוות 

 

 קיצורים
     עין שטוחה עש"ט עין שרשרת ע"ש

     חצי עמוד ח"ע עמוד עמ'

     ללפף חוט על המסרגה ללפף עמוד מקוצר עמ"ק

 לחזור על ההוראות שבין הכוכביות מספר הפעמים שצוין -*__*

 שבין הסוגריים מספר הפעמים שצויןלחזור על ההוראות  -) __ ( 

 הערות וספירת תכים יופיעו בסגול נטוי ובין ][.

 

 תכים מיוחדים

לולאות  3ללפף חוט על המסרגה, להכניס את המסרגה לתך המצוין, למשוך לולאה,  :עמ' יחד( 2עמודים יחד ) 2

לולאות. ללפף חוט על המסרגה, להכניס את המסרגה לתך  2על המסרגה. ללפף חוט על המסרגה, למשוך דרך 

ת לולאו 3לולאות,  2לולאות על המסרגה. ללפף חוט על המסרגה, למשוך דרך  4הבא המצוין, למשוך לולאה, 

 הלולאות שנשארו על המסרגה. 3נשארו על המסרגה. ללפף חוט על המסרגה, להוציא דרך כל 

לולאות  3ללפף חוט על המסרגה, להכניס את המסרגה לתך המצוין, למשוך לולאה,  :עמ' יחד( 3עמודים יחד ) 3

את המסרגה לתך לולאות. ללפף חוט על המסרגה, להכניס  2דרך  משוךעל המסרגה. ללפף חוט על המסרגה, ל

לולאות על  3לולאות,  2לולאות על המסרגה. ללפף חוט על המסרגה, למשוך דרך  4, למשוך לולאה, הבא המצוין

לולאות על המסרגה. ללפף  5המסרגה. ללפף חוט על המסרגה, להכניס את המסרגה לתך הבא, למשוך לולאה, 

 4המסרגה. ללפף חוט על המסרגה, להוציא דרך כל לולאות נשארו על  4לולאות,  2חוט על המסרגה, למשוך דרך 

 הלולאות שנשארו על המסרגה.
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 הוראות לדוגמה

 משולשים וגוף הרדיד :1חלק 

אינץ'( בבסיס אם אתם משתמשים בחוט ובמסרגה  6.7ס"מ ) 17משולשים. גודל כל משולש צריך להיות  7הכינו 

 אינץ'( 47ס"מ ) 119בגודל של כ משולשים יהיה  7המומלצים. זאת אומרת שאורך רצועת 

. תיזכרו שסך מספר המשולשים ותשונ יהיושלכם  ידותאם אתם משתמשים בסוג חוט וגודל מסרגה שונים, המ

( 'אינץ 5.2ס"מ ) 13משולשים אם מידת המשולשים שלכם היא  9. לדוגמה, תצטרכו אי זוגי צריך להיות מספר

בקירוב. זה לא ישפיע על הדוגמה, אם מספר  אינץ'( 9.4ס"מ ) 24משולשים אם המידה שלהם היא  5בקירוב או 

אינץ'(, אתם יכולים  6.7ס"מ ) 17תהיה בקרבת לא . אבל אם המדידה שלכם אי זוגיהמשולשים יהיה מספר 

. כל משולש 4שורות במקום ב  6להוסיף סט מלא של תכים ושורות של רווחים של עיני שרשרת, המסתיימים ב 

שורות, המסתימים  4לסרוגין: אחת מלאה בעמודים והשנייה של רווחים  של עיני שרשרת, לסה"כ מורכב משורות 

 בשורה של רווחים של עיני שרשרת.

אחרי שהכנתם את המשולש הראשון שלכם, נתקו את החוט. כאשר סיימתם את ארבעת השורות של המשולש 

. ]עם צד שמאל של המשולשים פונה אליכם[ שוןעם עין שטוחה למשולש הרא לחבר]צד שמאל פונה אליכם[,השני 

 7קצוות אחרי כל חיבור. תהיה לכם רצועה של  ולהחביאחוט  לנתקתוך כדי סריגה,  לחבר משולשים להמשיך

 17שורות. אם הוספתם שורות למשולשים שלכם במטרה להגיע לרוחב בסיס של  4משולשים, כל אחד מורכב מ 

 אינץ'(, זכרו שכולם צריכים להסתיים בשורה של רווחים של עיני שרשרת. 6.7ס"מ )

עמ'  12ולסרוג  ע"ש 3, קסם טבעת לעשות או] ,בע"ש הרביעית מהמסרגהעמ'  12ע"ש ולסרוג  4. 1שורה 

 עמ'[ 13]. להפוך. [החוט ולהסתיר את קצה הקסם לסגירת טבעת בטבעת, למשוך את קצה החוט

ע"ש,  2עמ' בתך הבא,  1תכים,  2ע"ש, לדלג על  2עמ' באותו תך,  1 ע"ש[, 2עמ' +  1]נספר כ ע"ש  5. 2שורה 

ע"ש, לדלג  2עמ'(,  1ע"ש,  2עמ',  1ע"ש,  2עמ',  1לסרוג ) המרכזי[]התך תכים, בתך הבא  2לדלג על 

עמ'( בע"ש השלישית  1ע"ש,  2עמ',  1התכים הבאים, ) 2ע"ש, לדלג על  2עמ' בתך הבא,  1תכים,  2על 

 ע"ש[ 2רווחים של  8עמ',  9]. להפוך. 1ע"ש הראשונות של סיבוב  3של ה 

עמ'  2עמ' בתך הבא,  1ע"ש הבא, ) 2עמ' ברווח  2עמ' באותו תך,  1 ,ע"ש[ 2עמ' +  1]נספר כ ע"ש  5. 3שורה 

עמ'  2, )]התך המרכזי[ עמ'( בתך הבא 1ע"ש,  2עמ',  1ע"ש,  2עמ',  1פעמים, ) 3ע"ש הבא(  2ברווח 

עמ'( בע"ש  1ע"ש,  2עמ',  1ע"ש הבא, ) 2עמ' ברווח  2פעמים,  3עמ' בתך הבא(  1ע"ש הבא,  2ברווח 

 ע"ש[ 2רווחים של  4עמ',  29]. להפוך. 2ע"ש הראשונות של סיבוב  5ה השלישית של 

עמ' בתך הבא,  1ע"ש הבא,  2ע"ש, לדלג על רווח  2עמ' באותו תך,  1 ע"ש[, 2עמ' +  1]נספר כ ע"ש  5. 4שורה 

, עמ' 1ע"ש,  2עמ',  1) ע"ש, 2רווח  2ע"ש, לדלג על  2פעמים,  4עמ' בבא(  1תכים, 2ע"ש, לדלג על  2)

תכים,  2ע"ש, לדלג על  2עמ' בתך הבא, ) 1ע"ש,  2ע"ש( בעמ' המרכזי, לדלג על רווח  2עמ',  1ע"ש,  2

עמ'( בע"ש השלישית של ה  1ע"ש,  2עמ',  1) ע"ש הבא, 2ע"ש, לדלג על רווח  2, פעמים 4עמ' בבא(  1

 ע"ש[ 2רווחים של  16עמ',  17]. להפוך. 3ע"ש הראשונות של סיבוב  5

באים לאחר החיבור שלהם לקודם, בזמן יצירת החוט של המשולש הראשון. לנתק חוט של המשולשים לנתק 

    שצד שמאל פונה אליכם. כהמשולשים שלכם. זכרו לחבר  7רצועת 
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עם השורות  להמשיךשצד ימין יפנה אליכם, וכאת הרצועה  להפוךמיד לאחר שחיברתם את שבעת המשולשים, 

 כמפורט:  ןלסירוגי

 .[2 תרשים]ראו . [6]שורה ע"ש  2ושורות רווח  [5]שורה : לסירוגין שורות עמ' מלאים 27עד  5שורות 

, לחבר חוט עם עש"ט לעמ' האחרון בשורת הרווחים פונה אליכם יםהמשולשרצועת  שר צד ימין של . כא5שורה 

ע"ש, עמ'  2דלג על רווח ע"ש, ל 3[, שסרגתם הראשון המשולש יהיה זהשל ע"ש של המשולש הראשון מצד ימין ]

עמ' יחד עומד ע"י סריגת  חצי דרך של עמ' עומד בהתחלה בעמ' הראשון וחצי  2אתם יכולים גם לסרוג ] בעמ' הבא

[. להמשיך עם שורה מלאה בעמ' לסגור אותם יחדוע"ש,  2דרך של עמ' שני בתך הבא, בלי לשכוח לדלג על רווח 

המשולשים נפגשים  בהקודה עמ' יחד בנ 3ע"י מעקב אחר הדוגמה של המשולשים )התכים תמיד זהים(, לסרוג 

, בעש"ט, ובעמ' הפנוי הבא של קודמתשמחבר את העמ' האחרון הפנוי בשורה ה עמ' יחד 3כמפורט: לסרוג 

ע"ש בין שני התכים  2עמ' יחד בשני התכים האחרונים, לדלג על רווח  2עם  5המשולש הבא. לסיים את סיבוב 

 האלו. להפוך.

 

 התחלה

 טבעת קסם

 ע"ש 3

 ע"ש 2

 עמ'

 ע"ש 2עמ' ברווח  2

 עמ' יחד 3

 עש"ט

. תרשים משולשים רדיד הפרח של 1תרשים 

 ג'יין 



Original Design by Lucilla Alfano ✨ Copyright © 2017 ✨ All Rights Reserved. 

Page 5 

 

ע"ש )התכים הם  2עמ' בתך הבא, לסרוג שורות של רווחים של  1הבאים, התכים  2ע"ש, לדלג על  3. 6שורה 

[ שמחבר את העמ' ראו תמונה למטהעמ' יחד ] 3תמיד אותו דבר(. בנקודה בה המשולשים נפגשים: לסרוג 

עמ' יחד, והעמ' השלישי של המשולש הבא, לסיים  3תכים ליפני התך המחבר של השורה הקודמת, ה  2שממוקם 

 .ניהם. להפוךיהתכים ב 2עמ' יחד בשני התכים האחרונים, לדלג על  2עם את השורה 

 

. 

 

 27בסוף שורה  אל תנתקו את החוט. אינץ'( 17ס"מ ) 44העבודה אורך  שורות ומידת  27לסרוג עד  השלמת 

אם צמצמתם או הוספתם את מספר השורות  )שורת עמ' מלאה( האי זוגיותמספר השורות אחת מבסוף או 

 שלכם, או שרציתם שהאורך יהיה קצר או ארוך יותר.

 

 

 רדיד הפרח של ג'ין ב 6-ו 5שורות . 2תרשים 

 התחלה

 טבעת קסם

 ע"ש 3

 ע"ש 2

 עמ'

 ע"ש 2עמ' ברווח  2

 עמ' יחד 3

 עש"ט
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 בקצה הימני, העליון והשמאלי ואימרה בקצה הזיגזג התחתון.  –: האימרה 2גיע חלק לאחר מכן י


