
Base Rounds For Joining 
 סיבובי בסיס  לחיבור

  
כל ריבוע לאותה של ספירה הסופית הם כדי להביא את ה ,של סיבוביםאלו  קבוצות

 להשתמש ריבועאיזה בשימו לב מוכנים לחיבור. בבקשה  להיות על מנת ,תכים כמות
 קבוצהכל במעל ההוראות  םרשומיהם כדי לעזור לכם, של סיבובים.  קבוצהעם איזה 

מתייחסים לספירה  הריבועים ם שלמספריהמספרים בסוגריים אחרי ה. של סיבובים
  .וריבועים האלבבכל צד 

 
לאורך כל כתך  תע"ש שלא נספר 1 מתחילים עםחצי עמוד (ח"ע), נעשה שימוש ב

  ע"ש. 1ה , והח"ע הראשון נסרג באותו תך כמו הדרך
  .פינתי ע"ש רווח מצוין, הוא התך הראשון אחרי כאשרהתך החבוי, 

  .של אותו סיבובכל סיבוב עם עין שטוחה (עש"ט) לח"ע הראשון לסגור 
אתם משתמשים בחור איזה צבע שתרצו. אם כיוון שאתם חופשיים ללא נוספו צבעים 

את הפינתי כדי להתחיל ע"ש לרווח עש"ט לסרוג בכל פעם, בצבע אחד לכל הסיבובים, 
  סיבוב הבא.ה

 
מסביב לה יותר וט שלכם ורוצים אימרה גדקויפראם אתם משתמשים בפחות ריבועים ל

ם. אם אתם עמוד מקוצר (עמ"ק), או עמוד (עמ') במקועם כל ריבוע, תוכלו להשתמש ל
כמו מ"ק באותו תך עע"ש ו 1יכולים להתחיל עם עדיין עמ"ק, אתם בבוחרים להשתמש 

 תך הראשוןכיספרו אשר ע"ש  3להתחיל עם אבל אם תבחרו עמ',  תצטרכו , ע"ש 1ה 
  תך הבא.בעמ' הבא את הלסרוג  שלכם ואז

 
 
 

  



 
  ע"ש בכל פינה 2ע"ש/ 1תכים בכל צד ועוד  38לריבועים עם  A קבוצה

TePuna, Friendship, PongaTree 
 
 

ח"ע) ברווח  2ע"ש,  2ח"ע,  2*(ע"ש,  1להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו,  -  1סיבוב 
  ע"ש) בכל צד 2תכים,  42פעמים. ( 4התכים הבאים*  38 ע"ש הפינתי, ח"ע ב

 
ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש  2ע"ש, *( ח"ע,  1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, -  2סיבוב 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  44פעמים. ( 4התכים הבאים*  42 הפינתי, ח"ע ב
  

ח"ע) ברווח  2ע"ש,  2ח"ע,  2ע"ש, *( 1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, - 3 סיבוב 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  48פעמים. ( 4התכים הבאים*  44 ע"ש הפינתי, ח"ע ב

 
 

 ע"ש בכל פינה 2ע"ש/ 1תכים בכל צד ועוד  93לריבועים עם  B קבוצה
Ferris, A Stitch In Time, Seaglass, Ngaru Moana, Wheat 

Bouquet, Yona, Dahlia Delight 
 

ח"ע) ברווח  2ע"ש,  2ח"ע,  2ע"ש, *( 1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, - 1 סיבוב 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  43פעמים. ( 4התכים הבאים*  39 ע"ש הפינתי, ח"ע ב

 
ח"ע) ברווח ע"ש ע"ש,  2ע"ש, *(ח"ע,  1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, - 2 סיבוב 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  45פעמים. ( 4התכים הבאים*  43 הפינתי, ח"ע ב

 
ח"ע) ברווח  2ע"ש,  2ח"ע,  2ע"ש, *( 1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, -  3סיבוב 

 2תכים,  48פעמים. ( 4התכים הבאים*  44 ח"ע בלדלג על תך חבוי, ע"ש הפינתי, 
  ע"ש) בכל צד

 
 
 
 



 
 

 בכל פינה תךתכים בכל צד ועוד  39לריבועים עם  C קבוצה
Snow Maiden, Soulmate 

 
 בתךח"ע)  2ע"ש,  2ח"ע,  2ע"ש, *( 1 פינתי כלשהו, בתךלהתחבר  – 1סיבוב 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  43פעמים. ( 4התכים הבאים*  39 הפינתי, ח"ע ב

 
ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש  2ע"ש, *(ח"ע,  1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, –2 סיבוב 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  45פעמים. ( 4התכים הבאים*  43 הפינתי, ח"ע ב

 
ח"ע) ברווח  2ע"ש,  2ח"ע,  2ע"ש, *( 1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, –3 סיבוב 

 2תכים,  48פעמים. ( 4התכים הבאים*  44 ח"ע בלדלג על תך חבוי, ע"ש הפינתי, 
  ע"ש) בכל צד

 
 

 ע"ש בכל פינה 2 ועוד בכל צד ע"ש 2 19 ח"ע ו 20לריבועים עם  D קבוצה
Luna and Stella 

 
ח"ע) ברווח  2ע"ש,  2ח"ע,  2ע"ש, *( 1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, –1 סיבוב 

 4* , ח"ע בח"ע הבאפעמים 19 )הבא , ח"ע ברווח ע"שהבא ךח"ע בת(ע"ש הפינתי, 
 ע"ש) בכל צד 2תכים,  43פעמים. (

 
ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש  2ע"ש, *(ח"ע,  1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, –2 סיבוב 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  45פעמים. ( 4התכים הבאים*  43 הפינתי, ח"ע ב

 
ח"ע) ברווח  2ע"ש,  2ח"ע,  2ע"ש, *( 1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, – 3סיבוב 

 2תכים,  48פעמים. ( 4התכים הבאים*  44 ע"ש הפינתי, לדלג על תך חבוי, ח"ע ב
 ע"ש) בכל צד

 
 
 

 



 צדתכים בכל  40לריבועים עם  E קבוצה
Square OfMuis 

 
 1 כלשהו,בצד  בתך הראשוןלהתחבר ע"ש.  2היה תפינה הבסיבוב זה   –1 סיבוב 

צד, לסרוג של הח"ע) בתך האחרון  2ע"ש,  2ח"ע,  2בתכים הבאים, ( 39 ב ח"עע"ש, 
בתך האחרון ח"ע)  2ע"ש,  2ח"ע,  2(התכים הבאים,  39 ח"ע ב*לאורך הצד הבא, 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  43פעמים. ( 3* צדשל ה

 
ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש  2ע"ש, *(ח"ע,  1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, –2 סיבוב 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  45פעמים. ( 4התכים הבאים*  43 הפינתי, ח"ע ב

 
ח"ע) ברווח  2ע"ש,  2ח"ע,  2ע"ש, *( 1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, –3 סיבוב 

 2תכים,  48פעמים. ( 4* התכים הבאים 44 ח"ע בלדלג על תך חבוי, ע"ש הפינתי, 
  ע"ש) בכל צד

  
  

 ע"ש בכל פינה 3ע"ש/ 2תכים בכל צד ועוד  40לריבועים עם  F קבוצה
Dutchy, Dutchy Too, Tribute, Dvorah, Butterfly Kisses, Yoga 

Flower, Diamond Earth 
 

ברווח ע"ש ע"ש, ח"ע)  2ע"ש, *(ח"ע,  1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, – 1סיבוב 

 42. (הראשון לח"עעש"ט לסגור עם , פעמים 4התכים הבאים*  40 הפינתי, ח"ע ב
  ע"ש) בכל צד 2תכים, 

 
ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש  2ע"ש, *(ח"ע,  1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, – 2סיבוב 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  44פעמים. ( 4התכים הבאים*  42 הפינתי, ח"ע ב

 
ח"ע) ברווח  2ע"ש,  2ח"ע,  2ע"ש, *( 1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, –3 סיבוב 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  48פעמים. ( 4התכים הבאים*  44 ע"ש הפינתי, ח"ע ב

 
  



 ע"ש בכל פינה 2תכים בכל צד ועוד  41לריבועים עם  G קבוצה
Noughts, Crosses, Water Lily 

 
"ש, ח"ע) ברווח ע"ש ע 2ע"ש, *(ח"ע,  1להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו,  –1 סיבוב 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  43פעמים. ( 4התכים הבאים*  41הפינתי, ח"ע ב 

 
ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש  2ע"ש, *(ח"ע,  1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, –2 סיבוב 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  45פעמים. ( 4התכים הבאים*  43הפינתי, ח"ע ב
  

ח"ע) ברווח  2ע"ש,  2ח"ע,  2ע"ש, *( 1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, –3 סיבוב 

 2תכים,  48פעמים. ( 4התכים הבאים*  44 ח"ע בלדלג על תך חבוי, ע"ש הפינתי, 
  ע"ש) בכל צד

 
 
 

 בכל פינה תךעוד ותכים בכל צד  41לריבועים עם  H קבוצה
Arizona, Ocean Sun 

 
הפינתי,  בתךע"ש, ח"ע)  2ע"ש, *(ח"ע,  1 פינתי כלשהו, בתךלהתחבר  –1 סיבוב 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  43פעמים. ( 4התכים הבאים*  41 ח"ע ב

 
ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש  2ע"ש, *(ח"ע,  1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, –2 סיבוב 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  45פעמים. ( 4התכים הבאים*  43 הפינתי, ח"ע ב
  

ח"ע) ברווח  2ע"ש,  2ח"ע,  2ע"ש, *( 1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, – 3סיבוב 

 2תכים,  48פעמים. ( 4התכים הבאים*  44 ח"ע בלדלג על תך חבוי, ע"ש הפינתי, 
  ע"ש) בכל צד

 
 

  
  
  
  
  



 ע"ש בכל פינה 2ע"ש/ 1תכים בכל צד ועוד  42לריבועים עם  I קבוצה
Cables And Columns, Boxed Honeycombs, Atalia's Star, Ceiling 

Rose, Aurora 
 

ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש  2ע"ש, *(ח"ע,  1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, –1 סיבוב 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  44פעמים. ( 4התכים הבאים*  42 הפינתי, ח"ע ב

 
ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש  2ע"ש, *(ח"ע,  1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, –2 סיבוב 

 2תכים,  45פעמים. ( 4התכים הבאים*  43 ח"ע בחבוי, התך הלדלג על הפינתי, 
  ע"ש) בכל צד

 
ח"ע) ברווח  2ע"ש,  2ח"ע,  2ע"ש, *( 1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, –3 סיבוב 

 2תכים,  48פעמים. ( 4התכים הבאים*  44 ח"ע בלדלג על תך חבוי, ע"ש הפינתי, 
  ע"ש) בכל צד

 
 
 

 ע"ש בכל פינה 2תכים בכל צד ועוד  44לריבועים עם  J קבוצה
Misty Morning, Delilah 

 
ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש  2ע"ש, *(ח"ע,  1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, – 1סיבוב 

ע"ש)  2תכים,  45פעמים. ( 4התכים הבאים*  43 ח"ע בלדלג על תך חבוי, הפינתי, 
  בכל צד

 
ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש  2ע"ש, *(ח"ע,  1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, –2 סיבוב 

  ע"ש) בכל צד 2תכים,  47פעמים. ( 4הבאים* התכים  45 הפינתי, ח"ע ב

 
 

ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש  2ע"ש, *(ח"ע,  1 להתחבר ברווח ע"ש פינתי כלשהו, –3 סיבוב 

ע"ש)  2תכים,  48פעמים. ( 4התכים הבאים*  46 ח"ע בלדלג על תך חבוי, הפינתי, 
  בכל צד

 


