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 חומרים
" Alize cotton gold : חוטי כותנה מגוונים לפרחים הסרוגים. המעצבת השתמשה בחוט כותנה "חוט •

 .( Elena Regina)צמר 
 

 להשיג את המידה המתאימה.מ"מ או בהתאם לחוט על מנת  4.5מסרגה מספר  •
 

 רעיונות: •
 

o  חרוזים ובסיס סיכה. המעצבת
 Gioie e“השתמשה בחרוזים וסיכה מ  

colori” 

o חוט רקמה  

o  חוט תפירה 

o  מחט ריקמה להסתיר קצוות 

o  מחט תפירה 

o מחט לחרוזים 

 

 קיצורים
     עין שטוחה עש"ט עין שרשרת ע"ש
     חצי עמוד ח"ע עמוד עמ'

     עמוד כפול עמכ"פ 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 ][.
 

 ם: סיכה וסיו 5הוראות סריגה חלק 
 סיכה

טבעת, או  ליצירתעם עש"ט בע"ש הראשונה  לסגורע"ש,  6
  טבעת קסם . לעשות
ח"ע בתוך הטבעת, לסגור עם  12 לסרוגע"ש,  1 .1 סיבוב

 ח"ע[ 12]עש"ט בח"ע הראשון. 
ע"ש , לדלג על התך  3ע"ש, ח"ע בתך הראשון, *  1 .2 סיבוב

ח"ע בתך הבא* לחזור מ * עד * ארבע פעמים  1הבא, 
לדלג על התך האחרון, לסגור עם  ,ע"ש 3נוספות, 

 [ע"ש 3של  לולאות 6]ע הראשון בח" "טעש
 .4 סיבובמשמשים עוגנים ל 2 סיבובחצאי העמודים של הערה: 

לולאה של  ( בכלש"טח"ע, ע 1עמ',  3ח"ע,  1, ש"ט)ע .3 סיבוב
 עלי כותרת[ 6]  .ע"ש 3

 5, 2 סיבובח"ע סביב ח"ע הבא עוגן מ ע"ש,* 5, 2 סיבובע"ש, ח"ע סביב ח"ע הראשון עוגן מ 1  .4 סיבוב
 . [ע"ש 5של  לולאות 6]בתך הראשון.  ש"ט* עד * סביב ולסגור עם ע *, לחזור מ ע"ש

   ע"ש, לסגור עם עש"ט בתך הראשון. 5עמ' ( בכל לולאה של  1עמכ"פ,  5עמ',  1) .5 סיבוב
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לחבר חרוזים. ההסרוג המחובר באמצעות  הפרחעם גינס  בד פרחי ההכנת הסיכה, להשתמש בשלושל
 למטרה זו. רכשתם אותהאת זה לבסיס הסיכה 

 

 

 :םסיו
מעל מרכז פרח מבד  יםעם חרוזכדי לסיים את הרדיד עם פרחי בד ג'ינס, שלב ראשון להניח פרח סרוג 

 , או כפי שמוצג בתמונה. כםרצונעל הרדיד עם העלים, לפי  שלכם ולתפור למקום. לתפור את הפרחים
 

 תהנו !
 

 

 

 


