ריבוע נשיקות פרפר

Butterfly Kisses Square

על ידי סילבנה טאבאצ'י
By Silvana Tabacchi

חומרים בשימוש:
חוט  Herrschners Worsted 8 Yarn Aranבצבעים :קרם (צבע א)
סגול לבנדר (צבע ב)
כחול סיני (צבע ג)
צמר תינוק בצבע צהוב בהיר (צבע ד)
גודל מסרגת קרושה 5.0 :מ"מ
סמני תכים

קיצורים
ע"ש -עין שרשרת
רווח-ע"ש – רווח עיני שרשרת
ח"ע  -חצי עמוד
עש"ט  -עין שטוחה
עמ"ק  -עמוד מקוצר
עמ'  -עמוד
עמ' ח"ק  -עמוד חובק קדמי
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עמ' ח"א  -עמוד חובק אחורי
מקבץ עמ'  -מקבץ עמודים
ללפף – ללפף חוט על המסרגה
תכים מיוחדים:
תך פרפר לסרוג  5עמ' סביב לגוף העמ' הראשון מלמעלה למטה 1 ,ע"ש ,עש"ט ברווח ע"ש פינתי (סיבוב 2 ,)11
ע"ש ,עש"ט ברווח ע"ש (סיבוב  2 ,)10ע"ש ,עש"ט ליד עש"ט קודמת בסיבוב  1 ,11ע"ש ,לסובב ולסרוג  5עמ'
סביב לגוף העמ' השני מלמטה למעלה.
מקבץ  3עמודים (מקבץ  3עמ') (ללפף ,להכניס את המסרגה דרך לולאה/תך ,ללפף ולהוציא לולאה ,ללפף ,למשוך
דרך  2לולאות)  3פעמים 4 ,לולאות על המסרגה) ,ללפף ולמשוך דרך כל  4לולאות.
מקבץ  3עמ' עומד לסרוג  2ע"ש( ,ללפף ,להכניס את המסרגה לאותו תך של  2ע"ש ,ללפף ולהוציא לולאה ,ללפף,
למשוך דרך  2לולאות) פעמיים 3 ,לולאות על המסרגה ,ללפף ולמשוך דרך  3לולאות.
מקבץ  5עמ' (מקבץ  5עמ') ( -ללפף ,להכניס את המסרגה בלולאה ,ללפף ולהוציא לולאה ,ללפף ,למשוך דרך 2
לולאות) 5פעמים 6 ,לולאות על המסרגה ,ללפף ולמשוך דרך כל  6לולאות.
תך הצלבה (נשיקות) לדלג על תך ,עמ' בבא .לסרוג מאחורי העמ' שזה עתה נסרג ,עמ' לתך עליו דילגנו ,העמ'
הראשון יהיה מוצלב בקדמת העמ' השני.
עלי כותרת( -ח"ע 3 ,ע"ש ,מקבץ  5עמ'  3 ,ע"ש ,ח"ע) כולם באותו רווח.
רמזים יהיו בצבע ירוק.
ניתן להכניס קצוות בזמן שמהדקים את החוט ,או בסוף.
 1ע"ש בתחילת סיבוב לא נספרת כתך.
בסיבובים  2ו  ,3-יהיה שימוש ב 2 -צבעים .יש להעביר כל צבע לאורך התכים הנסרגים ,כך שהחוטים לא יראו .זה
לא חל אם משתמשים רק בצבע אחד.
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סיבוב  - 1להשתמש בצבע א ,ליצור טבעת קסם 1 .ע"ש (לא נספרת כתך) ,לסרוג  16ח"ע בטבעת הקסם .לסגור
עם עש"ט לח"ע ראשון ,למשוך קצה לסגירת הטבעת.
ספירת תכים 16 -ח"ע

סיבוב  -2להתחיל עם צבע א ולעבוד לסירוגין עם תכים בצבעים עד הסוף 1 ,ע"ש (לא נספרת כתך) ,עמ"ק (הכל
בצבע א) באותו תך של  1ע"ש ,לשנות לצבע ב בליפוף האחרון ולמשוך דרך כדי לסיים את התך ,ח"ע (הכל בצבע
ב) בתך הבא עם צבע ב ,אבל להחליף לצבע א כדי לסיים את התך כמו קודם .להחליף צבעים ותכים עד הסוף.
צבע א יהיה עמ"ק ,צבע ב יהיה ח"ע .לסיים את הסיבוב עם ח"ע בצבע ב ולמשוך דרך עם צבע א ,לסגור עם עש"ט
לעמ"ק הראשון .לא לנתק חוט.
ספירת תכים 16 -תכים ( 8עמ"ק 8 ,ח"ע)

סיבוב  - 3להמשיך לעבוד עם שני הצבעים תוך כדי החלפת צבעים על מנת להתאים לתך שמתחת.
בחיבור ,עם צבע א לסרוג מקבץ  3עמ' עומד .בתך הבא (צבע ב) לסרוג  3עמ' ,להחליף לצבע א בליפוף דרך
האחרון* ,לסרוג מקבץ  3עמ' ,החלפת צבעים 3 ,עמ' בתך הבא* ,לחזור * *-תוך כדי החלפת צבעים עד לסוף.
לסגור עם עש"ט למקבץ  3עמ' הראשון עם צבע ב .לנתק צבע א אבל להשאיר את צבע ב.
ספירת תכים 24 -עמ' בצבע ב 8 ,מקבץ  3עמ' בצבע א שכל אחד יספר כתך אחד ובסך הכל  32תכים.
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סיבוב  - 4בנקודת הסגירה 1 ,ע"ש( ,ח"ע של החזרה הראשונה יסרג לאותו התך של ה  1ע"ש) *ח"ע 3 ,ע"ש,
לדלג על  1תך * לחזור * *-עד הסוף ,לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון .לא לנתק חוט.
ספירת תכים 16 -רווחים של  3ע"ש ו  16ח"ע.

סיבוב  - 5עש"ט לרווח  3ע"ש הראשון 1 ,ע"ש* .לסרוג עלה כותרת (ראו תכים מיוחדים) ברווח  3ע"ש ,ח"ע
ברווח  3ע"ש הבא* ,לחזור * *-עד לסיום ,לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון.
ספירת תכים 8 -עלי כותרת ו  8ח"ע.

סיבוב  1 – 6ע"ש ,לסרוג בתכים עליהם דילגנו בסיבוב  ,3לקפל את עלי הכותרת למטה כלפי המרכז* ,ח"ע בתך
עליו דילגנו 3 ,ע"ש* ,לחזור * *-עד שיש  16רווחים של  3ע"ש .לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון .לנתק את צבע ב.
ספירת תכים 16-רווחים של  3ע"ש 16 ,ח"ע
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סיבוב  5א  -לחזור לסיבוב  ,5לסרוג את  5א כדלהלן :להשתמש בצבע א ,לחבר חוט עם ח"ע עומד בח"ע אמצעי
כלשהו בין  2עלי כותרת .עכשיו להדגיש את עלי הכותרת* ,ח"ע בח"ע הבא 2 ,ח"ע ברווח -3ע"ש הבא 3 ,ח"ע
בתך הסגירה של המקבץ 2 ,ח"ע ברווח -3ע"ש הבא ,ח"ע ב  2ח"ע הבאים *,לחזור * *-בכל עלי הכותרת
וברווחים של ח"ע ,בלי לסרוג את הח"ע האחרון מהחזרה האחרונה ,לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון .לנתק חוט.
ספירת תכים 80 -ח"ע

סיבוב  -7כשהצד הקדמי פונה אליכם ,לחבר צבע ג עם ח"ע עומד ברווח -3ע"ש כלשהו מסיבוב  6זה יצור את רווח
-3ע"ש הראשון בין  2עלי כותרת 3* .ע"ש ,ח"ע ברווח -3ע"ש הבא עד לסיום* 3 ,ע"ש .לסגור עם עש"ט לח"ע
הראשון .לא לנתק חוט.
ספירת תכים 3 16 -ע"ש 16 ,ח"ע

סיבוב  - 8עש"ט לרווח -3ע"ש הראשון 3 ,ע"ש (נספר כעמ')( ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו רווח  3ע"ש– (נוצרת
פינה ,וצריכה להיות בין  2עלי כותרת של הפרח) *( 3עמ' ברווח  3ע"ש הבא)  3פעמים 2( ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ')* ,
לחזור * *-מסביב  ,בלי לסרוג את הפינה אחרונה ,לסגור עם עש"ט לראש ה  3ע"ש ההתחלתיות .לנתק חוט.
ספירת תכים 9 -עמ' בכל צד 2( ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ' בכל פינה)
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סיבוב  - 9עש"ט בעמ' הבא שאחרי הסגירה וברווח -2ע"ש הפינתי 3 ,ע"ש (נספרות כעמ')( ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ')
באותו רווח -2ע"ש * ,עמ' ח"ק סביב ל  2העמ' הבאים( ,עמ' פינתי מסיבוב  9 ,)8עמ' ,עמ' ח"ק סביב ל  2עמ'
הבאים 2( ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח -2ע"ש *  4פעמים ,בלי לסרוג את ( 2עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') מהחזרה
אחרונה ,לסגור עם עש"ט לראש ה -3ע"ש ההתחלתיות.
ספירת תכים 13 -תכים בכל צד ( 4עמ' ח"ק ו  9עמ') 2( ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') בכל פינה

סיבוב  -10עש"ט בעמ' הבא וברווח -2ע"ש הפינתי 3 ,ע"ש (נספרות כעמ')( ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו רווח -2
ע"ש ,עמ' ח"ק סביב ל  4התכים הבאים 9 ,עמ' ,עמ' ח"ק סביב ל  4התכים הבאים 2(* ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') ,עמ'
ח"ק סביב ל  4התכים הבאים 9 ,עמ' ,עמ' ח"ק סביב ל  4התכים הבאים * לחזור * *-פעמיים נוספות ,לסגור עם
עש"ט לראש  3ע"ש ההתחלתיות .לסמן כל רווח ע"ש פינתי עם סמן תכים כדי לעזור במציאת המיקום בשלב
מאוחר יותר.
ספירת תכים 17 -תכים בכל צד ( 8עמ' ח"א ו  9עמ') 2( ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') בכל פינה
סיבוב  - 11עש"ט בעמ' הבא וברווח -2ע"ש הפינתי 5 ,ע"ש (נספרות כעמ' ו  2ע"ש) ,עמ' באותו רווח  2ע"ש ,עמ'
ח"ק סביב ל  6התכים הבאים 9 ,עמ' ,עמ' ח"ק סביב ל  6התכים הבאים( *,עמ' 2 ,ע"ש ,עמ') ברווח -2ע"ש ,עמ'
ח"ק סביב ל  6התכים הבאים 9 ,עמ' ,עמ' ח"ק סביב ל  6התכים הבאים* לחזור * *-פעמיים נוספות ,לסגור לע"ש
השלישית מ -5ע"ש ההתחלתיות .לנתק צבע ג (הצדדים יראו מעוגלים יותר).לסמן כל רווח ע"ש פינתי עם סמן
לעזור במציאם המיקום בשלב מאוחר יותר.
ספירת תכים 21-תכים בכל צד (12עמ' ח"ק ו  9עמ')( ,עמ' 2 ,ע"ש,עמ') בכל פינה
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סיבוב  – 12לחבר צבע א עם עמ' עומד ברווח -2ע"ש פינתי כלשהו 2( ,ע"ש ,עמ') באותו רווח ,עמ' ח"א סביב ל 6
התכים הבאים ,עמ"ק ח"א (בעמ' ח"ק האחרון) 9 ,ח"ע ,עמ"ק ח"א ,עמ' ח"א סביב ל  6התכים הבאים*( ,עמ'2 ,
ע"ש ,עמ') ברווח  2ע"ש הפינתי ,עמ' ח"א סביב ל  6התכים הבאים ,עמ"ק ח"א 9 ,ח"ע ,עמ"ק ח"א ,עמ' ח"א סביב
ל  6התכים הבאים ,לחזור * *-פעמיים נוספות ,לסגור עם עש"ט לעמ' הראשון .לנתק חוט.
ספירת תכים 23 -תכים בכל צד ( 12עמ' ח"א 2 ,עמ"ק ח"א 9 ,ח"ע)( ,עמ' 2 ,ע"ש ,עמ') בכל פינה

סיבוב  - 13לחבר צבע ד עם ח"ע עומד בעמ' ח"א האחרון לפני עמ'' פינתי* ,תך פרפר (ראו בתכים המיוחדים),
ח"ע ב  23התכים הבאים לאורך הצד הבא* ,לחזור * 3 *-פעמים נוספות  ,בלי לסרוג את הח"ע האחרון מהחזרה
האחרונה .לסגור עם עש"ט לח"ע ההתחלתי .לנתק חוט.
ספירת תכים 23 -ח"ע בכל צד 4 ,תך פרפר ,אחד בכל פינה

סיבוב - 14להשתמש בצבע ג ,להתחבר עם ח"ע עומד בעמ' הפינתי הראשון בסיבוב ( 12כנף ראשונה של הפרפר
סביב לגוף התך) 4*.ע"ש ,ח"ע ברווח ע"ש של סיבוב ( 11בין  2עש"ט) 4 ,ע"ש ,ח"ע בעמ' הבא בסיבוב ( 12כנף
שניה של הפרפר סביב לגוף תך).ח"ע ב  23ח"ע הבאים (של סיבוב  ,13תך ראשון יכול להיות חבוי מתחת לכנף),
ח"ע בעמ' הבא מסיבוב ( ,*12כנף ראשונה של פרפר סביב לגוף תך) ,לחזור * 3 *-פעמים נוספות בלי לסרוג את
הח"ע מהחזרה אחרונה ,לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון .לנתק חוט.
ספירת תכים 25 -ח"ע בכל צד 4 2 ,ע"ש ,ח"ע בפינות
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סיבוב  - 15לחבר צבע א עם עש"ט ברווח ע"ש פינתי של סיבוב ( 12שהוא מאחורי תך הפרפר) 4 ,ע"ש (נספרות
כעמכ"פ הראשון),לסרוג  2עמכ"פ נוספים באותו רווח ,עמ' בתך הבא ,לסרוג  12תכים מוצלבים (ראה תכים
מיוחדים) בפינה הבאה 3 * ,עמכ"פ ברווח שהוא מאחורי תך הפרפר ,עמ' בתך הבא ,לסרוג  12תכים מוצלבים
עד לפינה הבאה* ,לחזור * *-פעמיים נוספות ,לסגור עם עש"ט לראש ה  4ע"ש ההתחלתיות .לנתק חוט.
ספירת תכים  12 -תכים מוצלבים "נשיקות" ועמ' בכל צד 3 ,עמכ"פ בכל פינה

בסיבוב  16התכים לאורך כל ארבעת הצדדים לא יסרגו ישירות ללולאות למטה ,הם יסרגו בין התכים .עבור ה
"נשיקות" עמ"ק בין שני עמ'.
סיבוב  - 16לחבר צבע ג עם עמ"ק עומד בעמכ"פ השני בפינה כלשהי 2( ,ע"ש ,עמ"ק) באותו תך פינתי .לסרוג
עמ"ק בין כל התכים ,כולל ברווח מיד לאחר הפינה( ,עמ"ק 2 ,ע"ש ,עמ"ק) בעמכ"פ השני בכל קבוצה פינתית.
לסגור עם עש"ט לעמ"ק ראשון.
ספירת תכים 28 :עמ"ק בכל צד( ,עמ"ק 2 ,ע"ש ,עמ"ק) בכל פינה
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סיבוב  -17עש"ט ברווח  2ע"ש 3 ,ע"ש (נספרות כעמ')( ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו רווח  2ע"ש (פינה),עמ' בכל
עמ"ק לשים לב לא לפספס את התך הנסתר 2(* .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח  2ע"ש פינתי ,עמ' בכל עמ"ק* ,
לחזור * *-פעמיים נוספות ,לסגור עם עש"ט לראש  3ע"ש ההתחלתיות.
ספירת תכים 30 :עמ' בכל צד 2( ,עמ'  2 ,ע"ש 2 ,עמ') בכל פינה

סיבוב  -18עש"ט ברווח  2ע"ש פינתי 2 .ע"ש (נספרות כעמ"ק הראשון)( ,עמ"ק 2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק) באותו רווח 2
ע"ש פינתי ,לדלג על התך הנסתר( ,עמכ"פ בתך הבא ,ח"ע בבא),לודא שעמכ"פ בולט קדימה כדי ליצור מעיין
"חלוקי נחל",לחזור בכל התכים לכל האורך ,עד לתך האחרון ,עמכ"פ 2(* ,עמ"ק 2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק) ברווח  2ע"ש
פינתי ,לדלג על התך הנסתר (עמכ"פ ,ח"ע),לחזור בכל התכים לכל האורך ,עד לתך האחרון ,עמכ"פ *,לחזור **-
פעמיים נוספות ,לסגור עם עש"ט לראש  2ע"ש ההתחלתיות.
ספירת תכים 17 :עמכ"פ 16 ,ח"ע בכל פאה 2( ,עמ"ק 2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק) בכל פינה.

בסיבוב  19יש לסרוג בין התכים לאורך כל צד ,לא בראש התכים שמתחת.
סיבוב  -19עש"ט ברווח  2ע"ש 2 ,ע"ש (נספרות כעמ"ק הראשון)( ,עמ"ק 2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק) באותו רווח  2ע"ש36 ,
עמ"ק 2(* ,עמ"ק 2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק) ברווח  2ע"ש 36 ,עמ"ק * ,לחזור * *-פעמיים נוספות .לסגור עם עש"ט ראש 2
ע"ש ההתחלתיות .לנתק חוט ולאבטח קצוות.
ספירת תכים 36 :עמ"ק בכל צד 2( ,עמ"ק 2 ,ע"ש2 ,עמ"ק) בכל פינה.
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