
Ceiling Rose  
 ורד תקרה

 3סרוג יחד חברים מסביב לעולם ל) לשימוש ב2018זוהי דוגמה מקורית שעוצבה ע"י פיונה אודאיין (
 

 
 

שלי נקראת "ורד תקרה". מאז שהייתי ילדה קטנה אהבתי לשכב על הגב על הרצפה  ההדוגמ
כל מעלה על ה"ורדים" שבתקרה. גדלתי בוילה עתיקה שבה לכל חדר ציבורי היה ורד תקרה תולהס

שממנו היתה תלויה התאורה. המחשבות שלי נדדו חזרה לילדותי. אני מקווה שתהנו מהכנתה כפי 
 שאני עמלתי בעיצובה. 

 
זהו או חוט אך אני חושבת ש ,(אני לא בטוחה Spotlightמ"מ וחוט  5.5 ת קרושההשתמשתי במסרג

8 ply  10עבה מאד או חוט ply הרגילה לחוט  ת קרושהדק!) אבל המסרגworsted/ aran  5היא 
ע"ש בכל פינה עם  2ועוד  168ס"מ. מס' התכים בסיבוב האחרון הוא  30מ"מ. הגודל הסופי שלי הוא 

ים בצבעים ריבוע 3. סרגתי ”Mid Donkey Brown"ע"ש בכל פינה. הצבע הוא  2תכים לצד ועוד  42
 שונים ומשקלי חוט שונים. אני עומדת לסרוג שמיכה תוך שימוש בעיצוב שלי. 

 
 אני חושבת שרמת הקושי היא מתחיל בטוח בעצמו. 

 
 
 
 
 



 מדריך קיצורים
 = חצי עמוד  ח"ע

 = עמוד מקוצר  עמ"ק
 = עמוד  עמ'
 = עין שרשרת  ע"ש

 = עין שטוחה  עש"ט
 אחורית הלולאה ב= חצי עמוד  ח"ע ל"א

 = עמוד מקוצר חובק אחורי עמ"ק ח"א
 = עמוד כפול חובק אחורי עמכ"פ ח"א

 = עמוד חובק קדמי ק"עמ' ח
 = עמוד כפול חובק קדמי ח"ק פעמכ"

 חובקת קדמית= עין שטוחה  "אעש"ט ח
 

 :תכים מיוחדים
 

את הלולאה מהמסרגה ולהעלות על המסרגה את הלולאה  להורידעמ' באותו תך/רווח,  5=  פופקורן
ע"ש לסגירה.  1, הלולאה ולמשוך אותה דרך שהורדתםשבראש העמ' הראשון, להעלות את הלולאה 

 ע"ש לא נספרת כתך.  1 ה
 

פ "עמ' ח"ק הבא, לסרוג מקדימה לעמכלעל עמ' ח"ק, עמכ"פ ח"ק סביב לדלג עמכ"פ ח"ק = הצלבת 
תך הבא, ל, לדלג על התך הבא, עמכ"פ ח"ק סביב עליו דילגנו"ק בעמ' ח"ק ח"ק הראשון, עמכ"פ ח

 .  עליו דילגנולסרוג מקדימה לעמכ"פ ח"ק הראשון, עמכ"פ ח"ק בתך 
 
 
תוך הטבעת, לסגור עם בעמ'  19ע"ש (נספרות כעמ' הראשון), לסרוג  3 - לסרוג טבעת קסם .1

 עמ')  20ע"ש. למשוך את קצה החוט לסגירת טבעת הקסם. ( 3ראש ה לעש"ט 
 

עמ' בתך הבא,  2ע"ש, עמ' בתך הבא, * 3 שלהתך  באותוע"ש (נספרות כעמ' הראשון), עמ'  3 .2
ע"ש  3 הראש ל, לסגור עם עש"ט נוספות  פעמים 8עמ' בתך הבא** לחזור בין * ל ** 

 עמ') 30ההתחלתיות. (
 

עמ' לע"ש (נספרות כעמכ"פ ח"א), *עמכ"פ ח"ק סביב  4, 2"ש מסיבוב ע 3 ל "א סביבחעש"ט  .3
עמ', עמכ"פ ח"א  2 זה עתה אותו העמ' שבו נסרגולעמ' בעמ' הבא, עמכ"פ ח"ק סביב  2הבא, 
האחרון א פעמים נוספות בלי לסרוג את העמכ"פ ח" 9**  ל* בין עמ' הבא** לחזור לסביב 

עמכ"פ  10עמ',  20ק, "פ ח"עמכ 20ע"ש. ( 4 ה ראשחזרה האחרונה, לסגור עם עש"ט למה
 ח"א)

 
עמ' בתך הבא,  2ע"ש,  3 של(נספרות כעמ'), עמ' באותו התך  ע"ש 3עש"ט לעמ' הראשון,  .4

 עמ' ב 2עמכ"פ ח"ק, *לעמכ"פ ח"ק, לדלג על עמכ"פ ח"א, עמכ"פ ח"ק סביב לעמכ"פ ח"ק סביב 
עמכ"פ ח"א, עמכ"פ ח"ק סביב  עמכ"פ ח"ק, לדלג עללהעמ' הבאים, עמכ"פ ח"ק סביב  2
עמכ"פ  20( ע"ש. 3 פעמים נוספות, לסגור עם עש"ט לראש ה 8עמכ"פ ח"ק** לחזור בין * ל ** ל

 עמ') 40ח"ק, 
 
 



נספרות כעמ'), פופקורן בעמ' הבא, *עמ' בעמ' הבא, ע"ש ( 3עמ',  2מה עש"ט לעמ' השני  .5
העמ' הבאים, פופקורן  2' ב הבאים, עמ 4העמכ"פ ח"ק מסיבוב  2 דרךעמכ"פ ח"ק הצלבת 

 2 דרךעמכ"פ ח"ק הצלבת פעמים נוספות. עמ' בעמ' הבא.  8בעמ' הבא** לחזור בין * ל ** 
תכי  10ע"ש. ( 3הבאים, עמ' בעמ' הבא, לסגור עם עש"ט לראש ה  4העמכ"פ ח"ק מסיבוב 

 עמ') 30עמכ"פ ח"ק, הצלבות של   10פופקורן, 
 

התכים הבאים, עמ'  4(נספרות כעמ'), עמ' ב  ע"ש 3הפופקורן הבא, עש"ט לעמ' שאחרי  .6
התכים הבאים,  5ע"ש הסוגרת את הפופקורן, *עמ' ב  1 בפופקורן לשים לב לא לסרוג עמ' ב

 60ע"ש. ( 3ראש ה לפעמים נוספות, לסגור עם עש"ט  8**  * ל ביןעמ' בפופקורן** לחזור 
 עמ') 

 
 14פינה),  נוצרהעמ') בתך הבא ( 2ע"ש,  2עמ',  2הבא, *(ע"ש (נספרות כעמ'), עמ' בתך  3 .7

חזרה מה יםהעמ' האחרונ 2פעמים נוספות בלי לסרוג את  3**  ל* חזור בין עמ'** ל
 ע"ש) 2 ם שלרווחי 4עמ',  72ע"ש. ( 3האחרונה, לסגור עם עש"ט לראש ה 

 
עמ',  2התכים הבאים, *( 3ע"ש, עמ' ב  1 של הע"ש (לא נספרת כתך), עמ"ק באותו התך  1 .8

התכים הבאים, ח"ע ב  3התכים הבאים, עמ"ק ב  3ברווח ע"ש הפינתי, עמ' ב  עמ') 2ע"ש,  2
 3**  ל*  לחזור בין התכים הבאים** 3התכים הבאים, עמ' ב  3התכים הבאים, עמ"ק ב  6

חזרה מההתכים הבאים  3עמ"ק בתך הבא ועמ' ב  1 את פעמים נוספות בלי לסרוג
 2 ם שלרווחי 4ח"ע,  24עמ"ק,  24עמ',  40ט לעמ"ק הראשון. ("האחרונה, לסגור עם עש

 ע"ש)
 

עמ') ברווח ע"ש  2ע"ש,  2עמ',  2התכים הבאים, *( 5ע"ש (נספרות כעמ' הראשון), עמ' ב  3 .9
התכים הבאים, עמ"ק ב  6התכים הבאים, ח"ע ב  2ב  התכים הבאים, עמ"ק 6עמ' ב הפינתי, 

 את  פעמים נוספות בלי לסרוג 3התכים הבאים** לחזור בין * ל **  6התכים הבאים, עמ' ב  2
ח"ע,  24עמ"ק,  16עמ',  64ע"ש. ( 3ראש ה לחזרה האחרונה, לסגור עם עש"ט מהעמ' ה 6
 ע"ש) 2 ם שלרווחי 4
 

התכים הבאים,  7ע"ש, ח"ע ל"א ב  1 ה שלרת כתך), ח"ע ל"א באותו התך (לא נספ ע"ש 1 .10
התכים הבאים** לחזור בין * ל  26ח"ע) ברווח ע"ש הפינתי, ח"ע ל"א ב  2ש, "ע 2ח"ע,  2*(

לסגור עם עש"ט לח"ע  ,חזרה האחרונהמהע ל"א "הח 8פעמים נוספות בלי לסרוג את  3** 
 ע"ש) 2 ם שלרווחי 4ח"ע ,  16ח"ע ל"א,  104ל"א הראשון. (

 
 2התכים הבאים, *( 9ע"ש, עמ"ק ב  1 של הע"ש (לא נספרת כתך), עמ"ק באותו התך  1 .11

 3התכים הבאים** לחזור בין * ל **  30ע"ש הפינתי, עמ"ק ב  עמ"ק) ברווח 2ע"ש,  2עמ"ק, 
חזרה האחרונה, לסגור עם עש"ט מההעמ"ק האחרונים  10ת פעמים נוספות בלי לסרוג א

 ע"ש)  2 ם שלרווחי 4עמ"ק,  136לעמ"ק הראשון. (
 
 
 
 
 
 



תך הבא, עמ' ב להבאים, עמכ"פ ח"ק סביב  התכים 8ע"ש (נספרות כעמ' הראשון), עמ' ב  3 .12
"פ התכים הבאים, עמכ 2ע"ש, עמ') ברווח ע"ש הפינתי, עמ' ב  2התכים הבאים, *(עמ',  2

התכים  2 תך הבא, עמ' בלפ ח"ק סביב "התכים הבאים, עמכ 28תך הבא, עמ' ב לח"ק סביב 
ע"ש, עמ') ברווח ע"ש הפינתי, עמ' ב  2** פעמיים נוספות, (עמ',  האחרונים** לחזור בין * ל

ט "התכים הבאים, לסגור עם עש 19תך הבא, עמ' ב להתכים הבאים, עמכ"פ ח"ק סביב  2
 ש)"ע 2 ם שלרווחי 4פ ח"ק, "עמכ 8עמ',  136ע"ש. ( 3לראש ה 

 
 3עמכ"פ ח"ק, עמ' ב לפ ח"ק סביב "התכים הבאים, עמכ 8(נספרות כעמ'), עמ' ב  ע"ש 3 .13

התכים הבאים, עמכ"פ  3ע"ש, עמ') ברווח ע"ש הפינתי, עמ' ב  2, *(עמ', התכים האחרונים
 3עמכ"פ ח"ק, עמ' ב להתכים הבאים, עמכ"פ ח"ק סביב  28עמכ"פ ח"ק, עמ' ב לח"ק סביב 

ש, עמ') ברווח ע"ש הפינתי, "ע 2התכים האחרונים** לחזור בין * ל ** פעמיים נוספות, (עמ', 
התכים הבאים, לסגור עם  19עמכ"פ ח"ק, עמ' ב לח"ק סביב פ "התכים הבאים, עמכ 3עמ' ב 
 ע"ש) 2 ם שלרווחי 4עמכ"פ ח"ק,  8עמ',  144ע"ש. ( 3ראש ה לעש"ט 

 
 13 ל ע"ש, עמ"ק ח"א סביב 1 של האותו התך לע"ש (לא נספרת כתך), עמ"ק ח"א סביב  1 .14

עמ"ק  38ל יב ח"ע) ברווח ע"ש הפינתי, עמ"ק ח"א סב 2ע"ש,  2ח"ע,  2התכים הבאים, *(
חזרה מהעמ"ק ח"א  14 את פעמים נוספות בלי לסרוג 3הבאים** לחזור בין * ל ** 

עמ"ק  152. (ולהכניס קצוותעמ"ק ח"א הראשון. לנתק חוט להאחרונה, לסגור עם עש"ט 
 ע"ש) 2 ם שלרווחי 4ח"ע,  16ח"א, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


