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You Are My Sunshine 

 (סאנשיין) שלי השמש את
  Christine Bumgarner- קריסטין בומגרנר

  2חלק 

 

 מונחים וקיצורים

  חצי עמוד  ח"ע   עין שרשרת  ע"ש

  חצאי עמודים יחד 2  ח"ע יחד 2  עמוד חובק אחורי  עמ' ח"א 

    לדלג על  עמוד כפול חובק אחורי  עמכ"פ ח"א 

  שטוחהעין   עש"ט   עמוד  עמ' 

    רווח, רווחים  עמוד כפול חובק קדמי  עמכ"פ ח"ק 

    תך, תכים  עמוד מקוצר  עמ"ק 

  עמוד כפול  עמכ"פ  פופקורן  פופ

  ללפף חוט על המסרגה   חוט ללפף  עמודים 3של  מקבץ  עמ' 3מקבץ 

    תך וי     

 

לצד שלם וכוללת *.* לחזור על ההוראות שבין הכוכביות כמספר הפעמים המצויין. זוהי בדרך כלל חזרה 
 כמה וכמה הנחיות.

 

  ( ) לחזור על ההוראות שבתוך הסוגריים כמספר הפעמים המצויין. זוהי חזרה מדרגה נמוכה יותר.

 

 .[ ] רמזים והערות מופיעים בתוך סוגריים מרובעים ובכתב סגול אלכסוני, בכדי לסייע ולהדריך 
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  מיוחדים תכים

לולאות על המסרגה).  2, למשוך לולאה (חוט הראשון. ללפףלהכניס את המסרגה בתך =  ח"ע יחד 2
, למשוך חוט ללפף לולאות על המסרגה). 3וך לולאה (, למשחוט להכניס את המסרגה בתך הבא, ללפף

 הלולאות על המסרגה. 3כל  דרך

עמ'  5שלכם: לסרוג  קדמת העבודהב עמ' כדי שהוא יקפוץ ויבלוט 5לסרוג פופקורן  = (פופ) תך פופקורן
באותו התך. להפיל את הלולאה מהמסרגה ולהכניס את המסרגה שלכם מקדימה לאחור מתחת לשתי 
הלולאות של העמוד הראשון בקבוצה. לאסוף בחזרה את ללולאה שהופלה עם המסרגה שלכם ולמשוך 

 תלא נספר זאת. ע"ש הפופקורן אחרי משיכת לולאה דרך התך ע"ש לסגירת תך 1אותה דרך התך. 
 התכים.פירת כתך בס

 עמ') בתך המצוין. 1ע"ש,  1עמ',  1כדי ליצור תך וי יש לסרוג ( = )V( תך וי

, למשוך חוט דרך התך, חוט להכניס את המסרגה בתך המצוין, ללפף, חוט = * ללפף יחד עמודים 3מקבץ 
 לולאות על המסרגה, ללפף 4לכם יישארו פעמים.  3לולאות על המסרגה. *  2, למשוך חוט דרך חוט ללפף

 , למשוך דרך כל הלולאות על המסרגה.חוט

 

 הוראות לדוגמה

 
התכים הבאים, עמ"ק ח"א בתך הבא,  7תך וב  באותו, עמ' ח"א [לא נספר כתך]ע"ש  2    .17סיבוב 

התכים הבאים, עמ"ק ח"א בתך  9עמ' ח"א ב *התכים הבאים, עמ"ק ח"א בתך הבא.  5ח"ע ח"א ב 
. עמ' ח"א נוספות פעמים 8* לחזור מ * עד * התכים הבאים, עמ"ק ח"א בתך הבא 5ב הבא, ח"ע ח"א 

 עמ' ח"א הראשון.בבתך האחרון. עש"ט 
  )א”ח"ע ח 50עמ"ק ח"א,  20עמ' ח"א,  90תכים ( 160 ספירת תכים:

 
, [פינה ראשונה נוצרה]עמכ"פ באותו תך  1, ]ע"ש 2= עמכ"פ + [ע"ש  6תך הבא, לעש"ט     .18סיבוב 

התכים  5התכים הבאים, ח"ע ב  6התכים הבאים, עמ"ק ב  6התכים הבאים, עמ' ב  5* עמכ"פ ב 
 2עמכ"פ,  1התכים הבאים**, ( 5התכים הבאים, עמכ"פ ב  6התכים הבאים, עמ' ב  6הבאים, עמ"ק ב 

ש ”בעפעם אחת.  עש"ט  עודפעמים, לחזור מ * ל **  2 עודעמכ"פ) בתך הבא.* לחזור מ * ל *  1ע"ש, 
 ע"ש ההתחלתיות. 6הרביעית של 

  .ע"ש 2רווח פינתי של  1ח"ע,  5עמ"ק,  12עמ',  12עמכ"פ,  12ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2רווחים פינתיים של  4ח"ע,  20עמ"ק,  48עמ',  48עמכ"פ,  48ספירת תכים כוללת: 

 

 4עמכ"פ) באותו תך, * 2ע"ש,  2, (עמכ"פ, ]עמכ"פ 1=[ע"ש  4רווח הפינתי, לעש"ט     .19סיבוב 
עמכ"פ**,  4עמ',  4עמ"ק,  4ח"ע,  4ח"ע יחד,  2ח"ע,  5ח"ע יחד,  2ח"ע,  4עמ"ק,  4עמ',  4עמכ"פ, 

פעם  עודפעמים, לחזור מ * ל **  2 עודעמכ"פ) ברווח הפינתי. * לחזור מ * ל *  2ע"ש,  2עמכ"פ,  2(
 התחלתיות.ע"ש ה 4ש הרביעית של ”אחת.  עש"ט בע
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  .ע"ש 2רווח פינתי של  1ח"ע יחד,  2 2ח"ע,  13עמ"ק,  8עמ',  8עמכ"פ,  12ספירת תכים בכל צד: 
 2רווחים פינתיים של  4ח"ע יחד,  2 8ח"ע,  52עמ"ק,  32עמ',  32עמכ"פ,  48ספירת תכים כוללת: 

  .ע"ש
  

התכים  4עמ') באותו תך, *עמ' ב  2-ע"ש 2-עמ' 1, (עמ'] 1[=ע"ש  3רווח הפינתי, לעש"ט     .20סיבוב 
התכים  3ח"ע יחד, עמ"ק ב  2התכים הבאים,  25ח"ע יחד, ח"ע ב  2התכים הבאים,  3הבאים, עמ"ק ב 

פעמים,  2 עודעמ') ברווח הפינתי. לחזור מ * ל *  2ע"ש,  2עמ',  2התכים הבאים, ** ( 4הבאים, עמ' ב 
 ע"ש ההתחלתיות. 3שית של ש השלי”פעם אחת.  עש"ט בע עודלחזור מ * ל ** 

  .ע"ש 2רווח פינתי של  1ח"ע יחד,  2 2ח"ע,  25עמ"ק,  6עמ',  12ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2רווחים פינתיים של  4ח"ע יחד,  2 8ח"ע,  100עמ"ק,  24עמ',  48ספירת תכים כוללת: 

 
התכים  6עמ"ק ב *ווח, ר עמ"ק באותו 1, *ע"ש] 2עמ"ק +  1[=ע"ש  4רווח הפינתי, לעש"ט     .21סיבוב 

עמ"ק) ברווח הפינתי.  1-ע"ש 2-עמ"ק 1התכים הבאים, ** ( 6התכים הבאים, עמ"ק ב  33ב הבאים, ח"ע 
 ע"ש ההתחלתיות. 4ש השניה של ”עש"ט בעפעם אחת.  עודפעמים, לחזור מ * ל **  2 עודלחזור מ * ל * 

  .ע"ש 2רווח פינתי של  1ח"ע,  33עמ"ק,  14ספירת תכים בכל צד: 
 .ע"ש 2רווחים פינתיים של  4ח"ע,  132עמ"ק,  56ספירת תכים כוללת: 

 
מסביב  עמכ"פ ח"א, עמ' באותו תך, * ע"ש] 9עמ' +  1[ע"ש  12רווח הפינתי, לעש"ט     .22סיבוב 

ע"ש,  1פעמים,  11בתך הבא)  תך ויהתכים הבאים,  2ע"ש, (לדלג על  1התכים הבאים,  6כל אחד מ ל
עמ') ברווח  1ע"ש,  9עמ',  1התכים הבאים**, ( 6כל אחד מ למסביב  עמכ"פ ח"אתכים,  2לדלג על 

 12ש השלישית של ”עש"ט בע פעם אחת. עודפעמים, לחזור מ * ל **  2 עודהפינתי. לחזור מ * ל * 
 ע"ש ההתחלתיות.

  .ע"ש 9רווח פינתי של  1ע"ש,  1 ים שלרווח 2עמ',  2תכי וי,  11עמכ"פ,  12ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 9רווחים פינתיים של  4ע"ש,  1רווחים של  8עמ',  8תכי וי,  44עמכ"פ,  48ספירת תכים כוללת: 

 

התכים,  7, עמ"ק באותו תך, * עמ"ק ב ע"ש] 9+  עמ"ק 1[ע"ש  11רווח הפינתי, לעש"ט     .23סיבוב 
בתך וי,  יחד עמ' 3מקבץ פעמים,  10ע"ש)  2בתך וי,  יחד עמ' 3מקבץ ע"ש, ( 1ע"ש,  1עמ"ק ברווח 

הבא.  ע"ש הפינתי 9) ברווח עמ"ק 1ע"ש,  9, עמ"ק 1התכים הבאים**, ( 7ע"ש, עמ"ק ברווח ע"ש וב  1
ע"ש  11ש השניה של ”עש"ט בע פעם אחת. עודפעמים, לחזור מ * ל **  2 עודלחזור מ * ל * 

 ההתחלתיות.
ע"ש,  1 ים שלרווח 2ע"ש,  2 ים שלרווח 10), יחד עמ' 3(מקבץ  11עמ"ק,  18בכל צד: ספירת תכים 

  .ע"ש 9רווח פינתי של  1
 4ע"ש,  1רווחים של  8ע"ש,  2רווחים של  40), יחד עמ' 3(מקבץ  44עמ"ק,  72ספירת תכים כוללת: 
  .ע"ש 9רווחים פינתיים של 


