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You Are My Sunshine 

 (סאנשיין) שלי השמש את
 Christine Bumgarner- קריסטין בומגרנר

  6חלק 

 

 מונחים וקיצורים

    לדלג על  עין שרשרת  ע"ש

    תך, תכים  הצלבת עמודים  הצלבת עמ' 

    רווח, רווחים  עמוד  עמ' 

    תך, תכים  עמוד מקוצר  עמ"ק 

  ראו תכים מיוחדים  תך וי  תך פופקורן. ראו תכים מיוחדים   פופ

      חצי עמוד  ח"ע 

 

*.* 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. 

 

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

 

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

 

עמ'  5שלכם: לסרוג  קדמת העבודהב עמ' כדי שהוא יקפוץ ויבלוט 5לסרוג פופקורן  = (פופ) תך פופקורן
את הלולאה מהמסרגה ולהכניס את המסרגה שלכם מקדימה לאחור מתחת לשתי  להורידבאותו התך. 

עם המסרגה שלכם ולמשוך  שהורדההלולאות של העמוד הראשון בקבוצה. לאסוף בחזרה את ללולאה 
 תלא נספר זאת. ע"ש הפופקורן אחרי משיכת לולאה דרך התך ע"ש לסגירת תך 1אותה דרך התך. 

 התכים.פירת כתך בס

 

 

   הוראות לדוגמה

התכים  125 *עמ' ב ,עמ') באותו רווח 1ע"ש,  2( ],עמ' 1[= ע"ש  3הפינתי,  עש"ט לרווח  .48 סיבוב 
פעם  עוד. לחזור מ * ל ** פעמים 2עוד . * לחזור מ * ל * ברווח הפינתי עמ') 1ע"ש,  2עמ',  1**, ( הבאים

 ע"ש ההתחלתיות. 3של  שלישיתש ה”עלעש"ט . אחת
  .ע"ש 2 רווח של 1, עמ' 127ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2של  רווחים 4, עמ' 508ספירת תכים כוללת: 

 

התכים  5*עמ' ב  ,עמ') באותו רווח 1ע"ש,  2( עמ'], 1[= ע"ש  3הפינתי,  עש"ט לרווח  .49 סיבוב 
בתך  פופהתכים הבאים, ( 5עמ' ב  בתך הבא, לדלג על התך הבא, תך ויהבאים, לדלג על התך הבא, 

 לדלג על התך הבא, התכים הבאים, 5בתך הבא, עמ' ב  פופפעמים,  25התכים הבאים)  3הבא, עמ' ב 
עמ') ברווח הפינתי.  1ע"ש,  2עמ',  1התכים הבאים **, ( 5עמ' ב  ,בתך הבא, לדלג על התך הבא תך וי

ע"ש  3של  שלישיתש ה”עלעש"ט . פעם אחת עוד. לחזור מ * ל ** פעמים 2עוד * לחזור מ * ל * 
 ההתחלתיות.

  .ע"ש 2 רווח פינתי של 1 תכי וי, 2פופ,  26 ,עמ' 97ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2 רווחים פינתיים של 4 תכי וי, 8פופ,  104 ,עמ' 388ספירת תכים כוללת: 

 

התכים  4*עמ"ק ב  ,) באותו רווח"קעמ 1ע"ש,  2( ],"קעמ 1[= ע"ש  2הפינתי,  עש"ט לרווח  .50 סיבוב 
בתך הוי הראשון שנוצר  הראשוןיהיה העמוד  שמדלגים עליו[תך שלישי  התכים הבאים 3הבאים, לדלג על 

 השנייהיה העמוד  שמדלגים עליו ראשון[תך התכים הבאים,  3לדלג על הבא,  תך ויב עמ' 7, ]49מסיבוב 
התכים האחרונים לפני תך וי הבא  3סביב עד מבכל עמ' ופופ  "קעמ, ]49בתך הוי הראשון שנוצר מסיבוב 

בתך הוי הראשון  ראשוןהיהיה העמוד  שמדלגים עליו[תך שלישי התכים הבאים  3לדלג על , עמ"ק] 107[=



3 
 

 

עליו יהיה העמוד  שמדלגים ראשון[תך התכים הבאים,  3הבא, לדלג על  תך ויב עמ' 7, ]49שנוצר מסיבוב 
ברווח  "ק)עמ 1ע"ש,  2, "קעמ 1התכים הבאים **, ( 4ב  "קעמ, ]49בתך הוי הראשון שנוצר מסיבוב  השני

ע"ש  2של  ניהשש ה”עלעש"ט . פעם אחת עוד. לחזור מ * ל ** פעמים 2עוד הפינתי. * לחזור מ * ל * 
 ההתחלתיות.

  .ע"ש 2 רווח פינתי של 1, עמ' 14 ,"קעמ 117ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2 רווחים פינתיים של 4, עמ' 56 ,"קעמ 468ספירת תכים כוללת: 

 

התכים  5*עמ"ק ב  ,עמ"ק) באותו רווח 1ע"ש,  2( ],"קעמ 1[= ע"ש  2הפינתי,  עש"ט לרווח  .51 סיבוב 
ח"ע , ]50בתך וי מסיבוב  שנסרגו עמ' 7של  [זה יהיה העמ' הראשוןע"ש, לדלג על התך הבא  1הבאים, 

בתך וי  שנסרגו עמ' 7של [זה יהיה העמ' האחרון , העמ' הבאלדלג על ע"ש,  1, התכים הבאים 5ב  ח"א
 7[זה יהיה העמ' הראשון של  , לדלג על העמ' הבאע"ש,  1 הבאים,התכים  107 בעמ"ק , ]50מסיבוב 

[זה יהיה , לדלג על העמ' הבאע"ש,  1, התכים הבאים 5ב  ח"ע ח"א ,]50בתך וי מסיבוב  שנסרגועמ' 
        ע"ש,  2עמ"ק,  1**, ( התכים הבאים 5ב  עמ"ק, ]50בתך וי מסיבוב  שנסרגועמ'  7העמ' האחרון של 

ש ”עלעש"ט . פעם אחת עוד. לחזור מ * ל ** פעמים 2עוד עמ"ק) ברווח הפינתי. * לחזור מ * ל *  1
 ע"ש ההתחלתיות. 2של  ניהשה

  .ע"ש 2 רווח של 1, ע"ש 2 רווחים של 4ח"ע ח"א,  10 ,עמ"ק 119ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2של  רווחים 4, ע"ש 2 רווחים של 16ח"ע ח"א,  40 ,עמ"ק 476ספירת תכים כוללת: 

 

 6*עמ' ב  ,עמ') באותו רווח 2ע"ש,  2עמ',  1( עמ'], 1[= ע"ש  3הפינתי,  עש"ט לרווח  .52 סיבוב 
           התכים הבאים,  3עמ"ק ח"א ב  ע"ש, לדלג על התך הבא, 1ע"ש הבא,  1עמ' ברווח התכים הבאים, 

ע"ש הבא,  1התכים הבאים, עמ' ברווח  107ע"ש הבא, עמ' ב  1עמ' ברווח  ע"ש, לדלג על התך הבא, 1
ע"ש  1עמ' ברווח  על התך הבא,ע"ש, לדלג  1התכים הבאים,  3עמ"ק ח"א ב  ע"ש, לדלג על התך הבא, 1

. פעמים 2עוד עמ') ברווח הפינתי. * לחזור מ * ל *  2ע"ש,  2עמ',  2** (התכים הבאים,  6הבא, עמ' ב 
 ע"ש ההתחלתיות. 3של  שלישיתש ה”עלעש"ט . פעם אחת עודלחזור מ * ל ** 

  .ע"ש 2 רווח של 1 ,ע"ש 1 רווחים צדדיים של 4, עמ"ק ח"א 6 ,עמ' 125ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2של  רווחים 4, ע"ש 1 רווחים צדדיים של 16, עמ"ק ח"א 24 ,עמ' 500ספירת תכים כוללת: 

 

 ךעמ' בת* ,עמ') באותו רווח 2ע"ש,  2עמ',  1( ],עמ' 1[= ע"ש  3הפינתי,  עש"ט לרווח  .53 סיבוב 

**,  פעמים] 66[ע"ש עמ' בתך הבא) מסביב  1 ע"ש, לדלג על התך הבא או רווח 1( ,[התך החבוי] הבא
. פעם אחת עוד. לחזור מ * ל ** פעמים 2עוד עמ') ברווח הפינתי. * לחזור מ * ל *  2ע"ש,  2עמ',  2(

 ע"ש ההתחלתיות. 3של  שלישיתש ה”עלעש"ט 
  .ע"ש 2 של פינתי רווח 1 ,ע"ש 1 רווחים צדדיים של 67, עמ' 72ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2של  פינתיים רווחים 4 ,ע"ש 1 רווחים צדדיים של 268 ,עמ' 288ספירת תכים כוללת: 

 

*עמ' בכל תך  ,עמ') באותו רווח 2ע"ש,  2עמ',  1( עמ'], 1[= ע"ש  3הפינתי,  עש"ט לרווח  .54 סיבוב 
. לחזור פעמים 2עוד עמ') ברווח הפינתי. * לחזור מ * ל *  2ע"ש,  2עמ',  2ע"ש מסביב, **, ( 1רווח בכל ו

 ע"ש ההתחלתיות. 3של  שלישיתש ה”עלעש"ט . פעם אחת עודמ * ל ** 
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  .ע"ש 2 רווח של 1, עמ' 143ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2של רווחים  4 ,עמ' 572ספירת תכים כוללת: 

 

 

 

  הרצויה.גירסאות. קראו אותם היטב ובחרו את האימרה  3הוא סיבוב אימרה. מוצעות  55הערה: סיבוב 

* לדלג על התך הבא  ,עמ' באותו רווח 4 עמ'], 1[= ש ע" 3הפינתי,  עש"ט לרווח  ::   /אימרה55 סיבוב 
         **, , ח"ע בתך הבא, לדלג על התך הבאפעמים 70עמ' בתך הבא)  5, בתך הבא , (ח"ע[התך החבוי]

ש ”עלעש"ט . פעם אחת עוד. לחזור מ * ל ** פעמים 2עוד הפינתי. * לחזור מ * ל * ע"ש  2ברווח  עמ' 5

 , לאבטח את כל הקצוות.לנתק חוט, ע"ש ההתחלתיות 3של  שלישיתה
  

  .עמ' 5 של תפינתי קבוצה 1 ,ח"ע 71, עמ' 5קבוצות של  70ספירת תכים בכל צד: 
  

תכים (ח"ע בתך  2* לדלג על  ,עמ' באותו רווח 4 ,שע" 3הפינתי,  עש"ט לרווח  :אימרה מותאמת
עמ' בפינה  5תכים,  2בא, לדלג על , ח"ע בתך הפעמים 23תכים)  2עמ' בתך הבא, לדלג על  5הבא, 

ש ”עועש"ט לראש להאחרונים עמ' ה 5 את , בלי לסרוג בחזרה האחרונהפעמים 3לחזור מ * ל * *. 
 .ע"ש ההתחלתיות 3של  שלישיתה

  ח"ע. 24 עמ', 5 קבוצה פינתית של 1 ,עמ' 5של קבוצות  23ספירת תכים בכל צד: 

 
ח"ע)   2ע"ש,  2ח"ע,  2*( [לא נספר כח"ע ראשון],ע"ש  1עש"ט לרווח הפינתי,  :אימרה חלופית  .א

 .לח"ע הראשוןעש"ט . פעמים 3עוד התכים הבאים. * לחזור מ * ל *  143ב  ח"עפינתי, הרווח ב
 לנתק חוט ולאבטח קצוות.

  .ע"ש 2 רווח של 1, ח"ע 147ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2של  רווחים 4, ח"ע 588ספירת תכים כוללת: 

  

     


