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You Are My Sunshine 

 (סאנשיין) שלי השמש את
  Christine Bumgarner- קריסטין בומגרנר

  4חלק 

 

    
    

 מונחים וקיצורים

  עין שטוחה  עש"ט   עין שרשרת  ע"ש

    רווח, רווחים  עמוד חובק אחורי  עמ' ח"א

    תך, תכים  עמוד  עמ' 

  עמוד כפול  עמכ"פ  עמוד מקוצר  עמ"ק 

  ללפף חוט על המסרגה  ללפף  חצי עמוד  ח"ע 

  תך וי    לדלג על
  

    תך פאף
    

 

*.* 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

פעמים.  6= (ללפף, להכניס את המסרגה בתך או הרווח המצוין, ללפף ולמשוך לולאה ארוכה)  תך פאף
 ע"ש לסגירת תך הפאף. 1הלולאות על המסרגה.  13ללפף ולמשוך דרך כל 

 

 הוראות לדוגמה

 
* עמ' ח"א  עמ"ק באותו רווח, 1, ע"ש] 2[= עמ"ק + ע"ש  4הפינתי,  ע"ש 2 עש"ט לרווח  .32 סיבוב 

  פעמים.  2 עודעמ"ק). * לחזור מ * ל *  1ע"ש,  2עמ"ק,  1התכים הבאים **, ( 85סביב 
 ע"ש ההתחלתיות. 4של  שלישיתש ה”עלעש"ט . פעם אחת עודלחזור מ * ל ** 

  
  .ע"ש 2 של רווח 1, 'עמ 2, עמ' ח"א 85ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2של  יםרווח 4, "קעמ 8, עמ' ח"א 340ספירת תכים כוללת: 

 

 87* עמ' בכל  באותו רווח, 'עמ 1, ע"ש] 2+  עמ' 1[= ע"ש  5הפינתי,  ע"ש 2 עש"ט לרווח  .33 סיבוב 
פעמים. לחזור מ * ל **  2 עודעמ') ברווח הפינתי. * לחזור מ * ל *  1ע"ש,  2עמ',  1התכים סביב **, (

 ע"ש ההתחלתיות. 5של  שלישיתש ה”עש"ט בע. פעם אחת עוד
  

  .ע"ש 2 של רווח 1, עמ' 89ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2של  רווחים 4, עמ' 356ספירת תכים כוללת: 

  

 37-34לסרוג עיניים שטוחות רפויות בסיבובים הערה: 

עש"ט בתך  1*( ,הפינתי רווחעמ"ק) ב-ע"ש 1-(עמ"ק ע"ש, 1. הפינתי ע"ש 2 עש"ט לרווח  .34 סיבוב 
הפינתי. * לחזור  רווחעמ"ק) ב-ע"ש 1-עש"ט בתך הבא**, (עמ"ק ,פעמים 44הבא, עמ"ק בתך הבא) 

 .להפוך עמ"ק הראשון.לעש"ט . פעם אחת עוד. לחזור מ * ל ** פעמים 2 עודמ * ל * 
  

  .ע"ש 1פינתי של  רווח 1 עש"ט, 45 ,"קעמ 46ספירת תכים בכל צד: 
 .ע"ש 1של  פינתיים רווחים 4 עש"ט, 180 ,"קעמ 184ספירת תכים כוללת: 
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עמ"ק. להשתמש בסיבוב הקודם ולסרוג עש"ט של העש"ט בלסרוג עמ"ק  37-35בסיבובים  [הערה: 
תך הראשון להבחין ב, כיוון שזה יכול להיות מאד קשה 37ו  35בסמן תכים לתך הראשון של סיבובים 

  ]הסיבוב. כאשר מסיימים את

) (עמ"ק בתך הבא, עש"ט מגושמתלהיות  העש"ט עלולבעש"ט ע"ש ( 1באותו תך או עש"ט   .35 סיבוב 
*(עש"ט בתך הבא, עמ"ק בתך  ,הבא הפינתי רווחעמ"ק) ב 1-ע"ש 1-עמ"ק 1(, פעמים 45בתך הבא) 

עוד . * לחזור מ * ל * הבא הפינתי רווחעמ"ק) ב 1-ע"ש 1-עמ"ק 1עש"ט בתך הבא, ( ,פעמים 45הבא) 
  .להפוך. הראשונה ש"טעלעש"ט  פעמים. 2

 
  .ע"ש 1 פינתי של רווח 1 עש"ט, 46 ,עמ"ק 47ספירת תכים בכל צד: 
 .ע"ש 1של  רווחים פינתיים 4 עש"ט, 184 ,עמ"ק 188ספירת תכים כוללת: 

 
 

עש"ט  1*( ,הפינתי רווחעמ"ק) באותו -ע"ש 1-(עמ"ק ע"ש, 1, הפינתי ע"ש 2 עש"ט לרווח  .36 סיבוב 
  הפינתי. * רווחעמ"ק) ב-ע"ש 1-, עש"ט בתך הבא**, (עמ"קפעמים 46בתך הבא, עמ"ק בתך הבא) 

 .להפוךעמ"ק הראשון. לעש"ט . פעם אחת עוד. לחזור מ * ל ** פעמים 2 עודלחזור מ * ל * 
  

  .ע"ש 1 פינתי של רווח 1 עש"ט, 47 ,עמ"ק 48ספירת תכים בכל צד: 
 .ע"ש 1של  רווחים פינתיים 4 עש"ט, 188 ,עמ"ק 192ספירת תכים כוללת: 

 
  

-עמ"ק 1( ,פעמים 47) (עמ"ק בתך הבא, עש"ט בתך הבא) ע"ש 1אותו תך, (או בעש"ט   .37 סיבוב 
עש"ט בתך  ,פעמים 47עש"ט בתך הבא, עמ"ק בתך הבא)  1*(הפינתי הבא,  רווחבעמ"ק)  1-ע"ש 1

  . * הבא הפינתי רווחבעמ"ק)  1-ע"ש 1-עמ"ק 1(, הבא
 .להפוך. הראשונה ש"טעלעש"ט  .פעמים 2 עודלחזור מ * ל * 

  
  .ע"ש 1 פינתי של רווח 1 עש"ט, 48 ,עמ"ק 49ספירת תכים בכל צד: 
 .ע"ש 1של  רווחים פינתיים 4 עש"ט, 192 ,עמ"ק 196ספירת תכים כוללת: 

  

באותו רווח, * לדלג על עמ')  2ע"ש,  2עמ',  1(, ]עמ' 1[=ע"ש  3רווח הפינתי, לעש"ט   .38 סיבוב 
התכים הבאים, לדלג על התך הבא, (תך וי בתך הבא, לדלג על התך  5עמ' ב , [התך החבוי]התך הבא 

, תך וי בתך הבא, לדלג על התך הבא, פעמים 2התכים הבאים, לדלג על התך הבא)  3הבא, עמ' ב 
התכים  3התכים הבאים, לדלג על התך הבא, (תך וי בתך הבא, לדלג על התך הבא, עמ' ב  55עמ' ב 

התכים הבאים,  5, תך וי בתך הבא, לדלג על התך הבא, עמ' ב פעמים 2הבאים, לדלג על התך הבא) 
. לחזור פעמים 2 עודלחזור מ * ל * פינתי. * ה רווחעמ') ב 2ע"ש,  2עמ',  2(, ** לדלג על התך הבא,

 ע"ש ההתחלתיות. 3של  שלישיתש ה”עלעש"ט . פעם אחת עודמ * ל ** 
  

  .ע"ש 2 פינתי של רווח 1 ,תכי וי 6 ,עמ' 81ספירת תכים בכל צד: 
 .ע"ש 2של  רווחים פינתיים 4 ,תכי וי 24 ,עמ' 324ספירת תכים כוללת: 
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התכים  7עמ"ק ב עמ"ק באותו רווח, * , ]ע"ש 2עמ"ק +  1[=ע"ש  4הפינתי, רווח לעש"ט   .39 סיבוב 
, תך פאף בתך פעמים 2ע"ש)  1התכים הבאים,  3ע"ש, עמ"ק ב  1ע"ש, (תך פאף בתך וי,  1הבאים, 

ע"ש, לדלג על התך הבא, עמ"ק  1ע"ש, (תף פאף בתך וי,  1התכים הבאים,  55עמ' ח"א ב ע"ש,  1וי, 
עמ"ק,  1**, ( התכים הבאים 7ב  "ק, עמע"ש 1, תך פאף בתך וי, פעמים 2) ע"ש 1התכים הבאים,  3ב 
עש"ט . פעם אחת עוד. לחזור מ * ל ** פעמים 2עוד הפינתי. * לחזור מ * ל *  רווחעמ"ק) ב 1ע"ש,  2
 ע"ש ההתחלתיות. 4של  ניהשש ה”על
  

פינתי  רווח 1 ,בצדדים ע"ש 1רווחים של  12 ,פאףתכי  6עמ' ח"א,  55 ,"קעמ 28ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2 של

רווחים  4 ,בצדדים ע"ש 1רווחים של  48 ,פאףתכי  24עמ' ח"א,  220 ,"קעמ 112ספירת תכים כוללת: 
 .ע"ש 2של  פינתיים

 


