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You Are My Sunshine 

(סאנשיין) שלי השמש את  
Christine Bumgarner         -   בומגרנר קריסטין 

1 חלק  

 

  מונחים וקיצורים

    תך, תכים  עין שרשרת  ע"ש

    רווח, רווחים  עמוד  עמ' 

    על לדלג  עמוד כפול חובק קדמי  עמכ"פ ח"ק 

  עין שטוחה  עש"ט   עמוד מקוצר  עמ"ק 

  חצי עמוד  ח"ע   קורןפופ  פופ

  עמוד כפול  עמכ"פ   ס'  סיבוב

  ללפף חוט על המסרגה  ללפף    

  

כלל חזרה לצד שלם וכוללת כמה וכמה  ין. זוהי בדרךכמספר הפעמים המצו *.* לחזור על ההוראות שבין הכוכביות
  הנחיות.

  יותר.ין. זוהי חזרה מדרגה נמוכה בתוך הסוגריים כמספר הפעמים המצו( ) לחזור על ההוראות ש 

  .הדריךלו לסייע בכדי, אלכסוני סגול ובכתב מרובעים סוגריים בתוך יםמופיע והערות רמזים[ ]  

  מיוחדים תכים

  עמ') בתך המצוין. 1ע"ש,  1עמ',  1( לסרוגכדי ליצור תך וי יש  – )Vתך וי (

 'עמ 5: לסרוג שלכם העבודהקדמת ב שהוא יקפוץ ויבלוטכדי עמ'  5פופקורן לסרוג  –(פופ) תך פופקורן
שתי לאחור מתחת למקדימה  את המסרגה שלכם ולהכניס להפיל את הלולאה מהמסרגהבאותו התך. 

ולמשוך  שהופלה עם המסרגה שלכםללולאה את  לאסוף בחזרהקבוצה. בהלולאות של העמוד הראשון 
 תלא נספר זאת. ע"ש פופקורן אחרי משיכת לולאה דרך התךה ע"ש לסגירת תך 1דרך התך. אותה 

 התכים.פירת כתך בס
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  לדוגמה הוראות

 .]קסם טבעתלהכין  או[ע"ש, עש"ט בע"ש הראשונה ליצירת טבעת  4

 ספירת. ע"ש ההתחלתיות 3ע"ש השלישית של בעש"ט . טבעתבעמ'  9 ,עמ'] 1[=  ע"ש 3  .1סיבוב 
 עמ' 10תכים: 

  
בין כל אחד  עמ' 2עמ' באותו רווח,  1 ,עמ'] 1[=  ע"ש 3, כים הבאיםעש"ט ברווח בין הת  .2סיבוב 

. ע"ש ההתחלתיות 3ש השלישית של "ט בעעש'". לסרוג בראש התך] לא[ הקודם 1מהעמ' מסיבוב 
  'עמ 20ספירת תכים: 

 
* .עמ' בתך הבא 2 ,ע"ש, לדלג על התך הבא 2באותו התך, *עמ'  1 ,עמ'] 1[= ש "ע 3  . 3סיבוב 

ע"ש  3ש השלישית של "ע"ש. עש"ט בע 2 לדלג על התך האחרון, פעמים, 8 עוד מ * עד *לחזור 
 ע"ש 2רווחים של  10עמ',  20 ספירת תכים:. ההתחלתיות

 
התכים  2ב  'ע"ש, עמ 1ע"ש,  2ווח רב פופש, "ע 1*בתך הבא, עמ'  ,עמ'] 1[=  ש”ע 3  . 4סיבוב 

ש השלישית של "עש"ט בע. ע"ש 1ע"ש,  2ברווח  פופע"ש,  1, פעמים 8 עוד.* לחזור מ * עד * הבאים
 ע"ש 1ם של רווחי 20) פופ( 10עמ',  20 ספירת תכים: .ההתחלתיותע"ש  3

 
 1ברווח , עמ' 4סיבוב בהבא  הפופסביב ח"ק עמכ"פ  * בתך הבא,עמ'  עמ'] 1[=  ש”ע 3  . 5סיבוב 

סביב  עמכ"פ ח"קע"ש הבא,  1שזה עתה נסרג, עמ' ברווח  קמאחורי העמכ"פ ח" לפופע"ש מימין 

 8 עוד מ * עד *. לחזור * התכים הבאים 2ב עמ' , **הקודם קשסביבו נסרג העמכ"פ ח" הפופאותו 

 ספירת תכים: .ההתחלתיותע"ש  3ש השלישית של "פעם אחת. עש"ט בע עוד** * עד  פעמים, לחזור מ
 קעמכ"פ ח" 20ו עמ'  40

 
ע"ש  2של השנייה  ש”עהתכים מסביב. עש"ט באחד מבכל עמ"ק  ,]עמ"ק 1[=ע"ש  2  .6סיבוב 

  עמ"ק 60 ספירת תכים:. ההתחלתיות
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, עמ' 5 סיבובבפ ח"ק הבא "סביב העמכ*עמכ"פ ח"ק  עמ'] 1[=  ע"ש  3עש"ט בתך הבא,   .7סיבוב 

פ ח"ק "מסביב עמכ  קעמכ"פ ח"התכים הבאים,  4ב פ ח"ק שזה עתה נסרג, עמ' "בתך מאחורי העמכ
פעם אחת.   עוד* מ * עד *פעמים, לחזור  8 עוד מ * עד *עמ' בתך הבא*. לחזור  ,**5סיבוב ל מתחת

 עמכ"פ ח"ק 20 עודועמ'  60 ספירת תכים:. ההתחלתיותע"ש  3של ש השלישית "עש"ט בע
 

 עמ"ק  80 ספירת תכים:.  6לחזור על סיבוב   .8סיבוב 
 

לולאות  2עד שנותרות  לסרוג ,עמכ"פ ח"ק 1[ עמכ"פ ח"ק יחד 2 *, עמ"ק] 1[=ע"ש  2  .9סיבוב 
לולאות על  2עמכ"פ ח"ק, עד שנותרות  1 לסרוג ,7 סיבובב, סביב עמכ"פ ח"ק מתחת על המסרגה

הלולאות שעל  3 כל דרך ולמשוך חוט ללפף, 7 סיבובלמתחת הבא , סביב עמכ"פ ח"ק המסרגה
התכים  7ב , עמ"ק יחד ק"ח פ"עמכ 2ה עמ"ק בתך מאחורי , ]ק יחד"ח פ"עמכ 2ליצירת  המסרגה
העמ"ק  בלי לסרוג אתפעמים,  9 עוד מ * עד *לחזור . ]האליחד  ק"ח פ"עמכ 2 עמ"ק בין 8[הבאים* 

 עודועמ"ק  80 ספירת תכים:. ההתחלתיותע"ש  2ש השנייה של "האחרון בחזרה האחרונה. עש"ט בע
 יחד ק"ח פ"עמכ 2 10

  
, לדלג ק יחד]"ח פ"העמכ 2 יהיההתך הזה [בתך הבא  פופ* ,]ע"ש 2עמ' +  1[= ע"ש 5  :10סיבוב 

) בתך הבא, לדלג על Vהתכים הבאים, לדלג על התך הבא, תך וי ( 2ב ע"ש, עמ'  1על התך הבא, 

פעם  עוד* מ * עד *פעמים, לחזור  8 עוד מ * עד *ע"ש.* לחזור  2הבאים,  עמ'ה 2 התך הבא**, עמ' ב
עמ',  40, פופ 10 ספירת תכים:. ההתחלתיותע"ש  5אחת, עמ' בתך הבא. עש"ט בע"ש השלישית של 

  )Vי (ותכי  10

 

ע"ש הבא, עמ' בתך  1, עמ' ברווח בפופעמ'  2ע"ש הבא,  2, *עמ' ברווח עמ'] 1[=ע"ש  3  :11סיבוב 

עמ'  V[(, 5העמ' הראשון של תך וי ( יהיה[התך השני שמדלגים עליו התכים הבאים  2לדלג על  הבא,

העמ' השני  יהיהשמדלגים עליו  הראשון[התך התכים הבאים  2לדלג על  ),Vוי (תך ע"ש של  1ברווח 

פעם אחת.  עוד* מ * עד *פעמים, לחזור  8 עוד מ * עד ***, עמ' בתך הבא.* לחזור  ])Vשל תך וי (

  )עמ' 5קבוצות של ( 10עמ',  60 ספירת תכים:. ההתחלתיותע"ש  3השלישית של ש ”עעש"ט ב

 

עמ')  1ע"ש,  2, ’עמ 1התכים הבאים, * לדלג על התך הבא, ( 6ב עמ'  ,עמ'] 1 [=ע"ש  3  :12סיבוב 
עמ'  לדלג על התך הבא,  , ]11מסיבוב  עמ'ה 5 קבוצתבהאמצעי  התך [זה אמור להיות  **בתך הבא

פעם אחת, לדלג על התך  עוד* מ * עד *פעמים, לחזור  8 עוד מ * עד *התכים הבאים.* לחזור  8ב 
 10עמ',  100 ספירת תכים:. ההתחלתיותע"ש  3ש השלישית של "עמ' בתך הבא, עש"ט בע הבא,

  ע"ש 2רווחים של 
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עש"ט ע"ש.  2ח"ע בכל רווח  3 לסרוגע"ש, ח"ע באותו התך, ח"ע בכל התכים מסביב,  1  :13סיבוב 
 ח"ע 130 ספירת תכים:. ח"ע הראשוןב

  

  של[התך האמצעי תך הבא** ח"ע ב 2התכים הבאים, * 8ב ח"ע  ע"ש, ח"ע באותו התך, 1  :14סיבוב 
פעמים,  8 עוד מ * עד * לחזור* ,התכים הבאים 12ב , ח"ע ]13ע"ש מסיבוב  2ברווח  שנסרגו ח"ע 3

 140 ספירת תכים:. הראשון ח"עהתכים הבאים, עש"ט ב 3ב פעם אחת, ח"ע  עוד* מ * עד *לחזור 
 ח"ע

 

* התכים הבאים. 14ב , ח"ע ע"ש 1התכים הבאים, * 9ב ע"ש, ח"ע באותו התך, ח"ע  1  : 15סיבוב 
 10ו ח"ע  140 ספירת תכים:. הראשון ח"עהתכים הבאים, ע"ש ב 4ב פעמים, ח"ע  8 עוד מ * עד *לחזור 

 ע"ש 1 ם שלרווחי

  

ח"ע ע"ש מסביב. עש"ט ב 1 ח"ע בכל רווח 2ו ע"ש, ח"ע באותו התך, ח"ע בכל תך  1  :16סיבוב 
 ח"ע 160 ספירת תכים:. הראשון


