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You Are My Sunshine 

 (סאנשיין) שלי השמש את
  Christine Bumgarner- קריסטין בומגרנר

  3חלק 

 

    
 מונחים וקיצורים

  עין שטוחה  עש"ט   עין שרשרת  ע"ש

  מקבץ
  

    רווח, רווחים

    תך, תכים  עמוד  עמ' 

  עמוד כפול  עמכ"פ  עמוד מקוצר  עמ"ק 

  המסרגהללפף חוט על   חוט ללפף  חצי עמוד  ח"ע 

  תך וי    לדלג על
  

 

 

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

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

= לפתל את הלולאה הראשונה, למשוך את הלולאה הבאה דרך הלולאה המפותלת, למשוך  סולם יעקב
 את הלולאה הבאה דרך הלולאה הקודמת, למשוך את הלולאה הבאה דרך הלולאה הקודמת.

 

 הוראות לדוגמה

עמ"ק  2*  עמ"ק באותו רווח,, ע"ש] 9עמ"ק ראשון + [= ע"ש  11עש"ט לרווח הפינתי,   .24 סיבוב 
ע"ש,  2ע"ש הבא, (עמ"ק במקבץ, עמ"ק ברווח  1התכים הבאים, עמ"ק ברווח  8בתך הבא, עמ"ק ב 

 8עמ"ק ב ע"ש הבא,  1עמ"ק ברווח  פעמים, עמ"ק במקבץ, 10) 22עמכ"פ ברווח בין תכי וי בסיבוב 
פעמים. לחזור  2 עודעמ"ק). * לחזור מ * ל *  1ע"ש,  9עמ"ק,  1עמ"ק בתך הבא, ** ( 2התכים הבאים, 

 ע"ש ההתחלתיות. 11של  הישניש ה”עבעש"ט פעם אחת.  עודמ * ל ** 
  .ע"ש 9של  תפינתי לולאה 1עמכ"פ,  10עמ"ק,  45ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 9של  ותפינתי לולאות 4עמכ"פ,  40עמ"ק,  180ספירת תכים כוללת: 

 

  ' * עמ עמ') באותו רווח, 2ע"ש,  9עמ',  1(, ]' ראשון[= עמע"ש  3עש"ט לרווח הפינתי,   .25 סיבוב 
 עודפעמים. לחזור מ * ל **  2 עודלחזור מ * ל *  * עמ'). 2ע"ש,  9עמ',  2( התכים הבאים, ** 55ב 

 ע"ש ההתחלתיות. 3של  שלישיתש ה”עש"ט בעפעם אחת. 
  .ע"ש 9של  תפינתי לולאה 1, 'עמ 59ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 9של  ותפינתי לולאות 4, 'עמ 236ספירת תכים כוללת: 

 

ליצור  ע"ש. 9ברווח  ’עמ 2*  באותו רווח, ’עמ, בתך החיבור האחרון ][= עמ' ראשוןע"ש  3  .26 סיבוב 
לפתל את : ]22-25[סיבוב הסיבובים האחרונים  4לולאות ע"ש מ שימוש באת סולם יעקב שלכם ע"י 

למשוך , ]23 [סיבובהלולאה הבאה למשוך דרך הלולאה המסובבת את ,]22 [סיבובהלולאה הראשונה 
 דרך] 25 [סיבוב למשוך את הלולאה הבאה, ]23 [סיבוב דרך לולאה, ]24 [סיבובהלולאה הבאה את 

  , (עמ' ע"ש 9עמ' בכל צד של רווח  2. הלולאה של סולם יעקב שלכםח"ע בראש , ]24 [סיבובלולאה 
. * לחזור מ * התכים הבאים 4פעמים, ** עמ' ב  11ע"ש, לדלג על התך הבא)  1התכים הבאים,  4ב 

של  לישיתשש ה”עש"ט בעהתכים הבאים.  2עמ' ב פעם אחת.  עודפעמים. לחזור מ * ל **  2 עודל * 
 ע"ש ההתחלתיות. 3

  .ח"ע 1, ע"ש 1 ים שלרווח 11, ’עמ 52ספירת תכים בכל צד: 
  .ח"ע 4, ע"ש 1של רווחים  44, ’עמ 208ספירת תכים כוללת: 

 

להוציא , חוט עמ' בפינה יעבוד טוב יותר כעמ' ארוך = להכניס את המסרגה לרווח, ללפף[ה  .27 סיבוב 
   ]לולאה מעט יותר גבוהה/ארוכהאת הולמשוך  לולאה 
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ע"ש  3, ]26במקום בו ח"ע נסרג מסיבוב [התכים הבאים, עש"ט ברווח בראש סולם יעקב  4ב עש"ט 
בראש  26פינות נסרגות מעל ח"ע בפינה מסיבוב [באותו רווח )  ’עמ 2ע"ש,  2, ’עמ 1( ,[= עמ' ראשון]

. ברווח הפינתי )’עמ 2ע"ש,  2, ’עמ 2, ** (ע"ש סביב 1עמ' בכל עמ' ורווח *  ,]הלולאה של סולם יעקב
העמ' האחרונים מעל עש"ט  4, לסרוג את פעם אחת עודפעמים. לחזור מ * ל **  2 עוד* לחזור מ * ל * 

 ע"ש ההתחלתיות. 3של  השלישיתש ”עש"ט בע התחלתיות.
  .ע"ש 2של  רווח פינתי 1, ’עמ 67ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2של  רווחים פינתיים 4, ’עמ 268ספירת תכים כוללת: 

 

עמ' באותו רווח, *(תך וי בתך , ]ע"ש 2' ראשון + [= עמע"ש  5הפינתי,  ע"ש 2 רווחלעש"ט   .28 סיבוב 
ע"ש, עמ') ברווח הפינתי.*   2פעמים, תך וי בתך הבא,** (עמ',  22התכים הבאים)  2הבא, לדלג על 
ע"ש  5של  שלישיתש ה”עש"ט בעפעם אחת.  עודפעמים. לחזור מ * ל **  2 עודלחזור מ * ל * 

 ההתחלתיות.
  .ע"ש 2של  רווח פינתי 1, 'עמ 2 תכי וי,  23 ספירת תכים בכל צד:
  .ע"ש 2של  רווחים פינתיים 4, 'עמ 8 תכי וי,  92ספירת תכים כוללת: 

 

עמ' באותו רווח, * תך וי בתך , ]ע"ש 2' ראשון + [= עמע"ש  5הפינתי,  ע"ש 2 עש"ט לרווח  .29 סיבוב 
ע"ש, עמ') ברווח הפינתי.*  לחזור  2(עמ',  פעמים, תך וי בתך הבא,**  23הבא, (תך וי בתך וי הבא) 

 ע"ש ההתחלתיות. 5של  שלישיתש ה”עש"ט בעפעם אחת.  עודפעמים. לחזור מ * ל **  2 עודמ * ל * 
  .ע"ש 2של  פינתירווח  1, 'עמ 2 תכי וי,  25 ספירת תכים בכל צד:
  .ע"ש 2של  רווחים פינתיים 4, 'עמ 8 תכי וי,  100ספירת תכים כוללת: 

 

עמ' באותו רווח, * תך וי בתך , ]ע"ש 2+  ' ראשון[= עמע"ש  5הפינתי,  ע"ש 2 עש"ט לרווח  .30 סיבוב 
עמ') ברווח הפינתי.*  לחזור  1ע"ש,  2עמ',  1** (תך וי בתך הבא,פעמים,  25הבא, (תך וי בתך וי הבא) 

 ע"ש ההתחלתיות. 5של  שלישיתש ה”עש"ט בעפעם אחת.  עודפעמים. לחזור מ * ל **  2 עודמ * ל * 
  .ע"ש 2של  רווח פינתי 1, 'עמ 2 תכי וי,  27 ספירת תכים בכל צד:
  .ע"ש 2של  רווחים פינתיים 4, 'עמ 8 תכי וי,  108ספירת תכים כוללת: 

 

בכל עמ' עמ' באותו רווח, * עמ'  1, ]ע"ש 2+ ' [= עמע"ש  5פינתי, הע"ש  2עש"ט לרווח   .31 סיבוב 
לחזור   פעמים. 2 עודלחזור מ * ל *   .* ברווח הפינתי  עמ') 1ע"ש,  2עמ',  1, ** (ע"ש סביב 1ורווח 

 ע"ש ההתחלתיות. 5של  שלישיתש ה”עש"ט בעפעם אחת.  עודמ * ל ** 
  .ע"ש 2של  רווח פינתי 1, 'עמ 85ספירת תכים בכל צד: 
 .ע"ש 2של  רווחים פינתיים 4, 'עמ 340ספירת תכים כוללת: 


