
 Original pattern by Silvana Tabacchi                                                           י'מקורית של סילבנה טאבאצ הדוגמ
 January 2018                                                                                                                            2018ינואר 

 ריבוע נשיקות פרפר
 

Butterfly Kisses Square 

 
 טאבאצ'י סילבנהעל ידי 

By Silvana Tabacchi 

 

 :חומרים בשימוש
 קרם )צבע א( :בצבעים  Herrschners  Worsted 8 Yarn Aran  חוט

 סגול לבנדר )צבע ב(                   
 כחול סיני )צבע ג(                   

 )צבע ד( צמר תינוק בצבע צהוב בהיר
 מ"מ5.0 : ת קרושהמסרגגודל 
 תכיםסמני 

 

 
 
 
 

 קיצורים
 שרשרת  עין -ע"ש
 רווח עיני שרשרת – ע"ש-רווח
 חצי עמוד  -ח"ע 

 עין שטוחה -עש"ט 
 עמוד מקוצר  -עמ"ק 

 עמוד  -עמ' 
 עמוד חובק קדמי  -עמ' ח"ק 
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 עמוד חובק אחורי -עמ' ח"א 
  יםמקבץ עמוד -מקבץ עמ'  

 ללפף חוט על המסרגה –ללפף 
 
 

 תכים מיוחדים:
 2(, 11סיבוב ) תיפינע"ש ע"ש, עש"ט ברווח  1מלמעלה למטה,  הראשון עמ'גוף העמ' סביב ל 5לסרוג  תך פרפר

עמ'  5ע"ש, לסובב ולסרוג  1, 11בסיבוב  מתעש"ט קודע"ש, עש"ט ליד  2(, 10ע"ש, עש"ט ברווח ע"ש )סיבוב 
 שני מלמטה למעלה.העמ' גוף הסביב ל

 

, למשוך ללפף, ולהוציא לולאה ללפףדרך לולאה/תך,  המסרגאת הללפף, להכניס ) עמ'( 3ודים )מקבץ עמ 3מקבץ 
 לולאות. 4ולמשוך דרך כל  ללפף(, המסרגהלולאות על  4פעמים,  3לולאות(  2דרך 

 

,  ללפף, ולהוציא לולאהע"ש, ללפף  2של לאותו תך  המסרגאת ה ע"ש, )ללפף, להכניס 2לסרוג עומד עמ'  3מקבץ 
 לולאות. 3, ללפף ולמשוך דרך המסרגה לולאות על 3ים, ילולאות( פעמ 2למשוך דרך 

 

 2, למשוך דרך ללפף, ולהוציא לולאה ללפףלולאה, ב המסרגאת הללפף, להכניס ) - (עמ' 5מקבץ עמ' ) 5מקבץ 

 לולאות. 6ולמשוך דרך כל  ללפף, המסרגהלולאות על  6פעמים,  5לולאות(
 

, העמ' עליו דילגנוסרג, עמ' לתך נעתה עמ' שזה המאחורי  סרוגבא. לב לדלג על תך, עמ' )נשיקות( תך הצלבה
 העמ' השני. בקדמתהראשון יהיה מוצלב 

 
 .ע"ש, ח"ע( כולם באותו רווח 3עמ' ,  5 מקבץע"ש,  3)ח"ע,  -עלי כותרת

 
 

 .רמזים יהיו בצבע ירוק
 .וף, או בסחוטשמהדקים את ה בזמןניתן להכניס קצוות 

 .תךנספרת כלא  ע"ש בתחילת סיבוב 1
 
ה החוטים לא יראו. ז, כך שתכים הנסרגיםכל צבע לאורך ה להעביריש צבעים.  2 -ב יהיה שימוש, 3-ו  2סיבובים ב

 .לא חל אם משתמשים רק בצבע אחד
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טבעת הקסם. לסגור בח"ע  16כתך(, לסרוג  נספרתע"ש )לא  1צבע א, ליצור טבעת קסם. להשתמש ב  -1סיבוב 
 .הטבעת לסגירתלח"ע ראשון, למשוך קצה  עם עש"ט

 ח"ע 16 -ספירת תכים
 
 

 
 
 

 
 

הכל ) עמ"קכתך(,  ספרת)לא נ ע"ש 1 סוף,העד ולעבוד לסירוגין עם תכים בצבעים  אצבע עם  להתחיל -2סיבוב 
צבע בכל ה) ח"ע, ךכדי לסיים את התדרך  אחרון ולמשוךהבליפוף  בצבע ל, לשנות ע"ש 1תך של ( באותו א צבעב

 .הסוף עד כיםצבעים ות להחליףכמו קודם.  התךלסיים את כדי א צבע ל להחליף, אבל בהבא עם צבע  ךב( בת
 עש"טעם  לסגור, א עם צבעדרך למשוך ו צבע בבח"ע סיבוב עם לסיים את ה. ח"עיהיה ב , צבע עמ"קיהיה  אצבע 

 .חוט לנתקלא . ןראשוה לעמ"ק
 (ח"ע 8עמ"ק,  8תכים ) 16 -ספירת תכים

 
 

 שמתחת. לתך להתאים  על מנתהחלפת צבעים  תוך כדי צבעיםהלהמשיך לעבוד עם שני  - 3 סיבוב
 בליפוף דרך עמ', להחליף לצבע א  3)צבע ב( לסרוג  הבא בתך. עומד עמ' 3מקבץ  לסרוגעם צבע א  ,חיבורב

לסוף.  עדצבעים  החלפתתוך כדי  *-* לחזור*, בתך הבא עמ' 3, החלפת צבעים, עמ' 3מקבץ , *לסרוג ןהאחרו
 .ב צבעאת  השאירל אבל א צבע לנתקעם צבע ב.  ראשוןה עמ' 3מקבץ ל עש"טלסגור עם 

 תכים. 32כתך אחד ובסך הכל  ספריכל אחד ש בצבע א עמ' 3מקבץ  8עמ' בצבע ב,  24 -ספירת תכים
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ע"ש,  3"ש( *ח"ע, ע 1 ה של תךאותו הל יסרג ראשונהה חזרההע"ש, )ח"ע של  1, הסגירהבנקודת   - 4סיבוב 
 . נתק חוטל לא. הראשוןח"ע ל * עד הסוף, לסגור עם עש"ט-*  לחזור * תך 1על לדלג 

 ח"ע. 16ע"ש ו  3 ם שלירווח 16 -ספירת תכים
 

 
 

 ע"ש, ח"ע 3ברווח  מיוחדים( כיםו ת)ראכותרת  הע"ש. *לסרוג על 1ראשון, הע"ש  3לרווח  עש"ט -   5סיבוב
 .הראשוןח"ע ל לסגור עם עש"טעד לסיום,  *-ע"ש הבא, *לחזור * 3ברווח 

 ח"ע. 8עלי כותרת ו  8 -ספירת תכים

 
בתך  ח"ע, *מרכזה כלפימטה לעלי הכותרת  לקפל את, 3בסיבוב  עליהם דילגנולסרוג בתכים  ע"ש, 1 – 6סיבוב 

 את צבע ב. נתקל .הראשון לח"ע עש"טלסגור עם  ע"ש. 3 ם שלרווחי 16שיש עד  *-לחזור *ע"ש*,  3דילגנו, עליו 
 ח"ע  16, ע"ש 3 ם שלרווחי 16-ספירת תכים
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עומד בח"ע אמצעי  ע"חם עחוט צבע א, לחבר להשתמש בא כדלהלן:  5לסרוג את , 5 לסיבוב לחזור - א 5סיבוב 

ח"ע  3, הבא ע"ש-3ח"ע ברווח  2, *ח"ע בח"ע הבא, כותרתהעלי  להדגיש אתעכשיו עלי כותרת.  2בין כלשהו 
כל עלי הכותרת ב*  -לחזור *הבאים,*  ח"ע   2 , ח"ע בהבא ע"ש-3ח"ע ברווח  2סגירה של המקבץ, הבתך 

 .נתק חוט. להראשוןלח"ע  אחרונה, לסגור עם עש"טהחזרה מהאחרון הח"ע את ה לסרוג בליח"ע,  ם שלירווחבו
 ח"ע 80 -ספירת תכים

 

 
 

את רווח  יצורזה  6 מסיבוב כלשהוע"ש -3 ברווחח"ע עומד  עם ג בעצ, לחבר פונה אליכם קדמיה צדכשה -7 סיבוב
לח"ע  לסגור עם עש"ט ע"ש. 3עד לסיום*,  הבא ע"ש-3ח"ע ברווח ע"ש,  3עלי כותרת. * 2 ביןהראשון ע"ש -3

 .נתק חוטל לא .הראשון

 ח"ע 16ע"ש,  3 16 -ספירת תכים
 

 
 

)נוצרת  –ע"ש 3רווח  באותועמ'(  2ע"ש,  2'(, )עמ', עמספר כ)נ ע"ש 3הראשון,  ע"ש-3 לרווח"ט עש - 8 סיבוב
עמ'(, *  2ע"ש,  2עמ',  2פעמים, ) 3( הבא "שע 3עמ' ברווח  3*) (הפרח של כותרת עלי 2 בין להיות וצריכה, פינה

 לנתק חוט.  ההתחלתיות."ש ע 3 אש הרל לסגור עם עש"טאחרונה,  פינהה את לסרוג בלי* מסביב , -לחזור *
 עמ' בכל פינה( 2ע"ש,  2עמ',  2עמ' בכל צד, ) 9 -ספירת תכים
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עמ'(  2ע"ש,  2כעמ'(, )עמ',  ות"ש )נספרע 3, הפינתי ע"ש-2 ברווחו הסגירה שאחריעש"ט בעמ' הבא  - 9 סיבוב
' עמ 2 ל סביב"ק ח' עמ', עמ 9, (8 מסיבוב פינתי)עמ' עמ' הבאים, ה 2ע"ש, * עמ' ח"ק סביב ל -2באותו רווח 

חזרה העמ'( מ 2ע"ש,  2עמ',  2)  את לסרוג בלי, פעמים 4ע"ש * -2 רווחבעמ'(  2"ש, ע 2', עמ 2, )הבאים
 .ההתחלתיות ע"ש-3 ראש הל אחרונה, לסגור עם עש"ט

 עמ'( בכל פינה 2ע"ש,  2עמ',  2)עמ'(,  9עמ' ח"ק ו  4תכים בכל צד ) 13 -ספירת תכים
 

 
 

-2באותו רווח  עמ'( 2ע"ש,  2עמ', )כעמ'(,  ותע"ש )נספר 3, הפינתי ע"ש-2וברווח בעמ' הבא  עש"ט -10 סיבוב
עמ' , עמ'( 2ע"ש,  2עמ',  2)* התכים הבאים,  4 ל עמ', עמ' ח"ק סביב 9 ,הבאים תכיםה 4עמ' ח"ק סביב ל ע"ש, 

לסגור עם פעמיים נוספות,  *-לחזור **  תכים הבאיםה 4עמ' ח"ק סביב ל עמ',  9 תכים הבאים,ה 4ח"ק סביב ל 
בשלב  לעזור במציאת המיקוםכדי תכים עם סמן  פינתי"ש ע רווחכל  לסמן. ההתחלתיות ע"ש 3 לראש עש"ט

 מאוחר יותר.
 בכל פינה עמ'( 2ע"ש,  2עמ',  2)עמ'(,  9ו  עמ' ח"א 8) צדתכים בכל  17 -ספירת תכים

 
 

מ' ע"ש, ע 2 רווח באותו' עמ(, ע"ש 2ו  כעמ' ותע"ש )נספר 5, הפינתי ע"ש-2 וברווחעש"ט בעמ' הבא  - 11 סיבוב
ע"ש, עמ' -2 ברווחע"ש, עמ'(  2)עמ', * תכים הבאים,ה 6עמ' ח"ק סביב ל עמ',  9 ,הבאים תכיםה 6ח"ק סביב ל 
"ש לע לסגור, נוספות * פעמיים-תכים הבאים* לחזור *ה 6עמ', עמ' ח"ק סביב ל  9תכים הבאים, ה 6ח"ק סביב ל 

עם סמן  פינתיכל רווח ע"ש  לסמן(.מעוגלים יותריראו  צדדיםה)צבע ג  נתקל. ההתחלתיות ע"ש-5 מ שלישיתה
 בשלב מאוחר יותר. לעזור במציאם המיקום

 פינה בכל ע"ש,עמ'( 2עמ'(, )עמ',  9ו  קעמ' ח"12) צדתכים בכל  21-ספירת תכים
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 6  ל סביבע"ש, עמ'( באותו רווח, עמ' ח"א  2, )פינתי כלשהו ע"ש-2רווח בעם עמ' עומד  לחבר צבע א – 12סיבוב 
 2)עמ',  ,תכים הבאים*ה 6ח"ע, עמ"ק ח"א, עמ' ח"א סביב ל  9, אחרון(ה)בעמ' ח"ק תכים הבאים, עמ"ק ח"א ה

עמ' ח"א סביב ח"ע, עמ"ק ח"א,  9תכים הבאים, עמ"ק ח"א, ה 6, עמ' ח"א סביב ל הפינתי ע"ש 2ע"ש, עמ'( ברווח 
 . נתק חוטראשון. להלסגור עם עש"ט לעמ' * פעמיים נוספות, -לחזור *תכים הבאים, ה 6ל 

 בכל פינה ע"ש, עמ'( 2(, )עמ', ח"ע 9 עמ"ק ח"א, 2, עמ' ח"א 12) צדתכים בכל  23 -ספירת תכים

 
 

, (מיוחדיםהבתכים  ראו)פינתי, *תך פרפר  עמ''לפני האחרון  עמ' ח"אד עם ח"ע עומד ב לחבר צבע - 13 סיבוב
חזרה מהאחרון הח"ע את ה לסרוג בליפעמים נוספות ,  3 *-לחזור *התכים הבאים לאורך הצד הבא*,  23ב  ח"ע

 . נתק חוט. לההתחלתי לח"ע עש"טלסגור עם אחרונה. ה
 תך פרפר, אחד בכל פינה 4, צדבכל  ח"ע 23 -ספירת תכים

 

 
 

 
 

 פרפרהראשונה של  כנף) 12בסיבוב  ראשוןהפינתי ה עמ'בג, להתחבר עם ח"ע עומד  צבעב להשתמש -14סיבוב 
)כנף  12ע"ש, ח"ע בעמ' הבא בסיבוב  4 ,"ט(עש 2)בין  11ברווח ע"ש של סיבוב  ח"עע"ש,  4*.(תךגוף הל סביב
, מתחת לכנף( חבוי, תך ראשון יכול להיות 13)של סיבוב הבאים  ח"ע 23ח"ע ב .(תךגוף ל סביב הפרפר של שניה

את  לסרוג בליפעמים נוספות  3 *-לחזור *, תך(גוף )כנף ראשונה של פרפר סביב ל *,12סיבוב מח"ע בעמ' הבא 
 .נתק חוטל ראשון.הלח"ע  לסגור עם עש"טחזרה אחרונה, מהח"ע ה

 בפינותע"ש, ח"ע  4  2, צדח"ע בכל  25 -ספירת תכים
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 ות"ש )נספרע 4, (פרפרה תך מאחורישהוא ) 12סיבוב  שלפינתי לחבר צבע א עם עש"ט ברווח ע"ש  - 15 סיבוב
 תכים)ראה  מוצלבים םתכי 12"פ נוספים באותו רווח, עמ' בתך הבא, לסרוג עמכ 2 לסרוג,הראשון(כעמכ"פ 
 מוצלבים םתכי 12סרוג ל, הבא בתך' עמ, פרפרה תך מאחורי שהואעמכ"פ ברווח  3הבאה, *   פינהב (מיוחדים

 .נתק חוט. לההתחלתיות "שע 4 ראש הלסגור עם עש"ט ל* פעמיים נוספות, -הבאה*, לחזור * פינהעד ל
 עמכ"פ בכל פינה 3, צדועמ' בכל  ""נשיקות מוצלבים םתכי 12 - ספירת תכים

 

 
 
 

 
 

 ה ים. עבורכבין הת סרגוישירות ללולאות למטה, הם י סרגולא י צדדיםים לאורך כל ארבעת הכהת 16בסיבוב 
 בין שני עמ'. עמ"ק ""נשיקות

. לסרוג תיע"ש, עמ"ק( באותו תך פינ 2, )כלשהי שני בפינההעמכ"פ ב עם עמ"ק עומדג  לחבר צבע - 16סיבוב 
. קבוצה פינתיתכל בשני הע"ש, עמ"ק( בעמכ"פ  2רווח מיד לאחר הפינה, )עמ"ק, בעמ"ק בין כל התכים, כולל 

 לעמ"ק ראשון. לסגור עם עש"ט
 ע"ש, עמ"ק( בכל פינה 2, )עמ"ק, צדעמ"ק בכל  28 ספירת תכים:
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עמ' בכל ,)פינה(ע"ש  2עמ'( באותו רווח  2ע"ש,  2כעמ'(, )עמ',  ספרותע"ש )נ 3ע"ש,  2ווח ברעש"ט  -17 סיבוב
ע"ש פינתי, עמ' בכל עמ"ק, *  2ברווח  עמ'( 2ע"ש,  2עמ',  2)התך הנסתר. * לפספס אתלא  לשים לבעמ"ק 

 . ההתחלתיות ע"ש 3 לראשלסגור עם עש"ט פעמיים נוספות,  *-לחזור *
 ( בכל פינהעמ' 2ע"ש,  2, עמ'  2, )צדבכל עמ'  30ספירת תכים: 

 

 
 

 2 רווח באותו"ק( עמ 2"ש, ע 2(, )עמ"ק, הראשון "קכעמ נספרות"ש )ע 2 פינתי. ע"ש 2ווח ברעש"ט  -18סיבוב 
 מעיין ליצור כדי קדימה בולט"פ שעמכ לודא(,בבא"ע ח, הבא בתך, )עמכ"פ הנסתר התך על לדלג, פינתי "שע
"ש ע 2 ברווחעמ"ק(  2ע"ש,  2עמ"ק,  2*), פ, עד לתך האחרון, עמכ"לכל האורך תכיםלחזור בכל ה",חלוקי נחל"

* -* לחזור *,פ, עד לתך האחרון, עמכ"לכל האורך כל התכיםלחזור בלדלג על התך הנסתר )עמכ"פ, ח"ע(, ,פינתי
 . ההתחלתיות "שע 2 לראשפעמיים נוספות, לסגור עם עש"ט 

 ( בכל פינה."קעמ 2ע"ש,  2, "קעמ 2בכל פאה, ) "עח 16"פ, כעמ 17ספירת תכים: 
 

 
 

 התכים שמתחת. בראשבין התכים לאורך כל צד, לא  לסרוגיש  19בסיבוב 
 36, ע"ש 2( באותו רווח "קעמ 2ע"ש,  2, "ק(, )עמראשוןה"ק כעמ ספרותע"ש )נ 2ע"ש,  2רווח בעש"ט  -19 סיבוב
 2 ראשלסגור עם עש"ט  .פעמיים נוספות *-לחזור ** "ק, עמ 36ע"ש,  2ברווח  ("קעמ 2ע"ש,  2, "קעמ 2)*, עמ"ק
 ולאבטח קצוות.נתק חוט ל. ההתחלתיות ע"ש

 עמ"ק( בכל פינה.2ע"ש,  2עמ"ק,  2, )צדבכל  עמ"ק 36ספירת תכים: 
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