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  ריבוע מויצנברג
  עוצב ע"י לאנה איגניאטוביץ'

 
  חומרים:

  ג' Aran/Worsted 100חוט 
  מ"מ 5מסרגת קרושה 

  Anti-Pilling 1מס'  Kartupoחוט: 
  לבן
  כחול
  אדום
  צהוב
  ירוק

  יש טבלה בסוף ההוראות המציינת את רצפי הצבעים, אם אתם מעוניינים להשתמש בה.
  

  קיצורים:
  עין שרשרת –ע"ש 

  מקוצרעמוד  –עמ"ק 
  עין שטוחה –עש"ט 

  לולאה קדמית –ל"ק 
  לולאה אחורית –ל"א 
  חצי עמוד –ח"ע 
  עמוד –עמ' 

  עמודים יחד 3 –עמ' יחד - 3
  עמוד כפול –עמכ"פ 

  עמוד חובק אחורי –עמ' ח"א 
  חובק אחורימקוצר עמוד  –עמ"ק ח"א 
  חצי עמוד חובק אחורי –ח"ע ח"א 
 עמוד חובק קדמי –עמ' ח"ק 

 
  הוראות:

 1ראש ל"ט עם עשעמ"ק בטבעת הקסם. לסגור  12ע"ש (לא נספרת כתך).  1טבעת קסם. ליצור  :1סיבוב 
  עמ"ק) 12ע"ש. לנתק חוט. (

 
עמ"ק עם ולהתחיל בלבד  "קל- ב. לסרוג את הסיבוב העש"ט הסוגרת בותך שהלהתחיל באותו  :2סיבוב 

  עמ"ק)  24עמ"ק העומד. לנתק חוט. (לעש"ט עם בכל אחד מהתכים סביב. לסגור ק עמ"ק ל" 2עומד. לסרוג 
 

עמ"ק בתך הבא.*  2עמ"ק,  1עמ"ק עומד. *עם . להתחיל הסוגרת עש"טהבו תך שהלהתחיל באותו  :3סיבוב 
  עמ"ק) 36עמ"ק העומד. לנתק חוט. (לעש"ט עם * עד * סביב. לסגור  - לחזור מ

 
עמ"ק עם . להתחיל בלבד ל"א- ב. לסרוג את הסיבוב הסוגרת עש"טה בותך שהלהתחיל באותו  :4סיבוב 

עש"ט עם * עד * סביב. לסגור  - עמ"ק ל"א בתך הבא.* לחזור מ 2התכים הבאים,  2- עומד. *עמ"ק ל"א ב
   עמ"ק) 48"ק העומד. לנתק חוט. (לעמ

  
. להתחיל הסוגרת עש"טה בולסרוג את הסיבוב הזה בלולאה השלישית בלבד. להתחיל באותו תך ש :5סיבוב 

 48"ק העומד. לנתק חוט. (לעמעש"ט עם עמ"ק בלולאה השלישית של כל תך סביב. לסגור  1עמ"ק עומד. עם 
  בסיבוב זה, אל תדאגו. הסיבוב הבא יתקן זאת.} להתקמר{אם העבודה שלכם מתחילה עמ"ק). 

 
 דרךעמ' יחד - 3* עומד.תך  עםלסרוג את הסיבוב הזה בלולאה האחורית והשלישית בלבד. להתחיל  :6סיבוב 

. לנתק חוט.  ראשוןהעמ' יחד - 3 - הראש לעש"ט עם * עד * סביב. לסגור  - לחזור מ .ע"ש* 3התכים הבאים,  3
  ע"ש)- 3רווחי  16עמ' יחד, - 3 16(



זה עמ' בתך הבא.* ( 2ע"ש, - 3עמ' ברווח  3העש"ט. *בו שעמ' באותו תך  2עמ' עומד. עם להתחיל  :7סיבוב 
עמ' לעש"ט  עםהעמ' האחרונים. לסגור  2את לא לסרוג ). לחזור עד הסוף, עמ' יחד 3- ראש ה אמור להיות

 עמ') 80העומד. להשאיר את אותו חוט. (
 

 2ע"ש. * 2עמכ"פ באותו תך.  1בסיבוב זה, בלבד ל"א ). לסרוג באחדע"ש (נספרות כעמכ"פ  4 :8סיבוב 
עמ"ק  1התכים הבאים.  6- ח"ע ב 1התכים הבאים.  3- עמ"ק ב 1התכים הבאים.  3- עמ' ב 1עמכ"פ בתך הבא. 

לא * עד * סביב,  - ע"ש.* לחזור מ 2עמכ"פ בתך הבא.  2התכים הבאים.  3- עמ' ב 1התכים הבאים.  3- ב
 רווחי 4תכים,  88ע"ש. לנתק חוט. ( 4- הראש לעש"ט עם ש. לסגור ע" 2העמכ"פ האחרונים ואת  2את לסרוג 

 ע"ש)- 2
 

תכים הבאים, עמ"ק ה 5- ע"ש. *עמ' ח"א ב- 2עמ') ברווח  2ע"ש,  2עמ',  2עמ' עומד. (עם להתחיל  :9סיבוב 
תכים ה 5- בא התכים הבאים, עמ' ח" 3- תכים הבאים, עמ"ק ח"א בה 6- תכים הבאים, ח"ע ח"א בה 3- ח"א ב

 2ע"ש,  2עמ',  2( - את הלא לסרוג * עד * סביב,  - ע"ש.* לחזור מ- 2עמ') ברווח  2ע"ש,  2עמ',  2הבאים, (
 תכים) 104ע"ש. (- 2רווח ב. עש"ט בתך הבא, עש"ט העומד העמ'לראש עש"ט לסגור עם עמ') האחרון. 

 
*(עמ' ל"א בתך הבא (תך חבוי), עמ' ע"ש. - 2עמ'] ברווח  2ע"ש,  2עמ',  1ע"ש (נספרות כעמ'),  3[ :10סיבוב 

התכים הבאים. עמ' ח"א  2- התכים הבאים. עמ' ח"ק ב 2- פעמים נוספות. עמ' ח"א ב 4ל"ק בתך הבא) לחזור 
עמ')  2ע"ש,  2עמ',  2פעמים נוספות. ( 4התכים הבאים. (עמ' ל"ק בתך הבא, עמ' ל"א בתך הבא) לחזור  2- ב

ראש לעש"ט  עםעמ') האחרון. לסגור  2ע"ש,  2עמ',  2את (לא לסרוג , * עד * סביב - ע"ש.* לחזור מ- 2ברווח 
 תכים) 120ע"ש. לנתק חוט. ( 3- ה
 

ע"ש. *(עמ' ח"א בתך הבא, עמ' ח"ק בתך - 2עמ') ברווח  2ע"ש,  2עמ',  2עומד. (עם תך  להתחיל  :11סיבוב 
 2- התכים הבאים. עמ' ח"א ב 2- התכים הבאים. עמ' ח"ק ב 2- פעמים נוספות. עמ' ח"א ב 5הבא) לחזור 

עמ')  2ע"ש,  2עמ',  2פעמים נוספות. ( 5התכים הבאים. (עמ' ח"ק בתך הבא, עמ' ח"א בתך הבא) לחזור 
העומד. לעמ' . עש"ט האחרוניםעמ')  2ע"ש,  2עמ',  2את (לא לסרוג * עד * סביב,  - ע"ש.* לחזור מ- 2ברווח 

 תכים) 136לנתק חוט. (
 

ע"ש. *עמ"ק בתך הבא, ח"ע בתך הבא, - 2עמ') ברווח  2ע"ש,  2עמ',  2עומד. (  תךעם להתחיל  :12סיבוב 
התכים  2התכים הבאים, ח"ע בתך הבא, לדלג על  2עמ' בתך הבא, לדלג על  6התכים הבאים, ( 2לדלג על 

, התכים הבאים, ח"ע בתך הבא 2התכים הבאים, (לדלג על  2- עמ' בכל אחד מ 3הבאים) לחזור פעם נוספת. 
התכים הבאים, ח"ע בתך הבא,  2עמ' בתך הבא) לחזור פעם נוספת. לדלג על  6התכים הבאים,  2לדלג על 

ע"ש,  2עמ',  2את (לא לסרוג * עד * סביב.  - ע"ש.* לחזור מ- 2עמ') ברווח  2 ,ע"ש 2עמ',  2עמ"ק בתך הבא. (
  תכים) 168העומד. לנתק חוט. (לעמ' עמ') האחרון. עש"ט  2
 

 2ע"ש,  2עמ"ק,  2תך עומד. (עם . להתחיל בלבד לסרוג את הסיבוב הזה בלולאות אחוריות :13סיבוב 
עמ' ל"א בתך הבא. (לדלג על ח"ע. עמ' ל"א בתך  1התכים הבאים,  2- ע"ש. *עמ"ק ל"א ב- 2עמ"ק) ברווח 

 4לחזור התכים הבאים, עמ"ק ל"א בתך הבא, עמ' ל"א בתך הבא)  2- הבא, עמ"ק ל"א בתך הבא, ח"ע ל"א ב
עמ"ק)  2ע"ש,  2עמ"ק,  2התכים הבאים, ( 2- פעמים נוספות. לדלג על ח"ע, עמק ל"א בתך הבא, עמ"ק ל"א ב

"ק לעמ) האחרון. עש"ט "קעמ 2ע"ש,  2, "קעמ 2את (לא לסרוג * עד * סביב,  - לחזור מע"ש.* - 2ברווח 
 תכים) 160העומד. לנתק חוט. (

  
התכים הבאים.  40- ח"ע בכל אחד מ 1ע"ש. *- 2ע"ש, ח"ע) ברווח  2 תך עומד. (ח"ע,עם להתחיל  :14סיבוב 
. האחרוניםע"ש, ח"ע)  2את (ח"ע, לא לסרוג * עד * סביב.  - ע"ש.* לחזור מ- 2ע"ש, ח"ע) ברווח  2(ח"ע, 
   תכים) 168קצוות. (כניס ח"ע הראשון. לנתק חוט ולהלעש"ט 

  
  מטר לערך. 135אורך:      גרם 83משקל: 

 Sunsets   אדום Huts 8   צהוב 1
 Sea   כחול Huts 9   אדום 2
 Sea   כחול Huts 10   ירוק 3
 Breaking Waves   לבן Huts 11   כחול 4
 Table Mountain   ירוק White Roofs 12   לבן 5
 Blue Skies   כחול Sun shine 13   צהוב 6

 Clouds   לבן Sunsets 14   אדום 7
 


