Charlotte
שרלוט

ריבוע זה עוצב במיוחד עבור פרוייקט 67 Blankets for Mandela Day

.

אני רוצה להודות לחברי ג'ון קלי שאישר להשתמש בגירסה מוקטנת של הפרח שעוצב עבור דוגמת "פריחת המנדלה"( .הדוגמה
זמינה לקנייה כאן).
הדוגמה הזאת היא בגירסה כתובה בלבד ,נוצרה במיוחד לאותם אנשים שלוקחים חלק בפרוייקט  67השמיכות .אנא אל תשתפו
דוגמה זו עם אנשים שלא לוקחים חלק בפרוייקט .הדוגמה תהיה זמינה לשיתוף ציבורי מיד לאחר שאקבל את התמונות כעזר
להבנת הדוגמה.
תודה רבה,
דדרי
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חומרים


מסרגת קרושה מ"מ 4



)Scheepjes Softfun Dk Yarn (Light Worsted Weight/#3
o

צבע א'  -ענן Cloudescape (804) – 162 meters -

o

צבע ב'  -נהר Riverscape (802) – 62 meters -

o

צבע א'  -עיר Cityscape (806) – 112 meters -

קיצורים ותכים בשימוש


ע"ש  -עיני שרשרת



ח"א  -חובק אחורי (להכניס את המסרגה מאחור קדימה סביב הניצב של התך הנדרש ולסיים את הפעולה כרגיל).



עמ' -עמוד



 2עמ' יחד  2 -עמודים יחד (ראו תכים מיוחדים)



עממ"ש  -עמוד משולש



ח"ק  -חובק קדמי (להכניס את המסרגה מקדימה אחורה סביב העמוד הנדרש ולסיים את הפעולה כרגיל)



עמ"ק -



צד ימין  -צד ימין של העבודה



ח"ע  -חצי עמוד



עמכ"פ  -עמוד כפול



עש"ט -עין שטוחה



תך/עין תכים/עיניים.



צד שמאל  -צד שמאל של העבודה



() ו *  -חזרה על ההוראות מספר פעמים נדרש בין סוגריים או כוכביות

עמוד מקוצר/שטוח

תכים מיוחדים








 2עמ' יחד– ללפף להכניס את המסרגה לתך המצוין .ללפף ולמשוך לולאה .ללפף ולהוציא דרך  2לולאות .ללפף
ולהכניס את המסרגה לתך הבא .ללפף ולמשוך לולאה .ללפף ולהוציא דרך  2לולאות .ללפף ולהוציא דרך כל 3
הלולאות שעל המסרגה.
מקבץ ( 3עמ' יחד) – ללפף ולהכניס את המסרגה לתך המצוין .ללפף ולמשוך לולאה .ללפף ולהוציא דרך  2לולאות.
(ללפף ולהכניס את המסרגה לתך הבא ,ללפף ולמשוך לולאה .ללפף ולהוציא דרך  2לולאות) פעמיים .ללפף ולהוציא
דרך כל  4הלולאות שעל המסרגה .ראו את ההדרכה הזאת.
בועה  5עמכ"פ – ללפף פעמיים ,להכניס את המסרגה לתך המצוין .ללפף ולמשוך לולאה( .ללפף ולהוציא דרך 2
לולאות) פעמיים * .ללפף פעמיים ולהכניס את המסרגה לאותו תך .ללפף ולמשוך לולאה( .ללפף ולהוציא דרך 2
לולאות) פעמיים *.לחזור מ * עד * עוד  3פעמים .צריך להיות עכשיו  6לולאות על המסרגה .ללפף ולהוציא דרך כל 6
הלולאות.
תך פאף (נפוח) – ללפף להכניס את המסרגה לתך/רווח המצוין ,ללפף שוב ולמשוך לולאה ארוכה( .ללפף ולהכניס את
המסרגה לאותו תך/רווח .ללפף שוב ולמשוך לולאה ארוכה) עוד  3פעמים .ללפף ולהוציא דרך כל  9הלולאות שעל
המסרגה 1 .ע"ש כדי לסגור את תך הפאף.
הצלבה כפולה – לדלג על התך הבא ולסרוג עמוד בתך הבא .מעל העמוד האחרון שנסרג ,לסרוג עמוד בתך שדילגנו
עליו.
תך עומד – תך עומד הינו ככל תך רגיל ,בהבדל שהם נסרגים 'באוויר' ,בלי להיות מחובר לתך הקודם .להתחיל
בלולאת בסיס שנמצאת על המסרגה ולהשלים את התך כרגיל .להלן כמה הדרכות של עמוד עומד ,וחצי עמוד עומד
לעזור לכם להבין.
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קנה מידה
גודל המוטיב שלכם אחרי שורה  13צריך להיות בגודל  15ס"מ ( 6אינצ').

גודל
 42ס"מ (")17

הערות
הפרח המרכזי בריבוע הזה סרוג כך שהוא יהיה מורם מעט מעל פני השטח .כאשר יהיה לכם רק את הפרח סרוג הוא
יראה לכם מסולסל ( בגלל כל התכים החובקים הקדמיים) אבל ,ככל שתתקדמו בריבוע ,זה יעשה פחות מסולסל .וככל
שנתקדם עם הריבוע הפרח ילך וישתטח יותר אך תמיד הוא יבלוט מעט מעל פני הריבוע .חלק ראשון  -ריבוע קטן

סיבוב ( 1צבע א')
לתוך טבעת קסם 5 :ע"ש (נספר כעמכ"פ  1 +ע"ש)( .עמכ"פ 1 ,ע"ש)  11פעמים .לסגור ב  1עש"ט לע"ש הרביעית מתוך 5
ע"ש הראשונות.
ספירת תכים 12 :עמכ"פ ו  12 -רווחים של  1ע"ש

סיבוב ( 2צבע א')
עש"ט לרווח  1ע"ש הבא 1( .ע"ש ,ח"ע) לאותו רווח  1ע"ש 4( .ע"ש ,ח"ע ברווח  1ע"ש הבא)  11פעמים 4 .ע"ש.
לסגור עם עש"ט לראש ח"ע הראשון .לחתוך ולנעול.
ספירת תכים 12 :ח"ע ו 12 -רווחים של  4ע"ש

סיבוב ( 3צבע ב')
לחבר את החוט בסריגת עמ' עומד לאחד מהרווחים של  4ע"ש ,לסרוג  2עמ' נוספים באותו רווח של  4ע"ש 2( .ע"ש ,לסרוג 3
עמ' ברווח  4ע"ש הבא)  11פעמים 2 .ע"ש .לסגור בעין שטוחה לראש העמ' העומד.
ספירת תכים 36 :עמ' 12 ,רווחים של  2ע"ש

סיבוב ( 4צבע ב')
 2ע"ש (אינם נספרים כתך) .לסרוג  2עמ' ח"ק סביב הניצב של אותו עמ' (הראשון) מסיבוב  .3לסרוג  2עמ' ח"ק סביב כל אחד
מ  2העמ' הבאים 1 .ע"ש( .לסרוג  2עמ' ח"ק סביב כל אחד מ  3העמ' הבאים 1 ,ע"ש)  11פעמים .לסגור בעש"ט לראש עמ'
ח"ק הראשון .לחתוך ולנעול.
ספירת תכים 72 :עמ' ח"ק ו 12 -רווחים של  1ע"ש

סיבוב ( 5צבע א')
לחבר את החוט בסריגת עמ' עומד לאחד מהרווחים של  2ע"ש מסיבוב  ,3לסרוג מעל הרווח של  1ע"ש מסיבוב  .4תמצאו את
רווח  2ע"ש בין עלי הכותרת .עמ' באותו הרווח של  2ע"ש 4( .ע"ש ,לסרוג  2עמ' ברווח הבא של  2ע"ש מסיבוב  ,3לסרוג מעל
לרווח  1ע"ש מסיבוב  11 )4פעמים 4 .ע"ש .לסגור בעש"ט לראש העמ' העומד .לחתוך ולנעול.
ספירת תכים 24 :עמ' ו 12 -רווחים של  4ע"ש)

סיבוב ( 6צבע ב')
בסיבוב הזה נסרוג מקדימה לרווח  4ע"ש מסיבוב  .5נצטרך "לחפור" מעט על מנת למצוא את העמ' ח"ק הראשון מתוך קבוצת
 6עמ' ח"ק.
רמז :לסרוג ב  12חלקים של  6תכים כדי לוודא שאינכם מדלגים בטעות על אף תך .אתם אמורים לסרוג  6תכים בכל עלה
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כותרת.
לחבר את החוט בסריגת עמ' ח"ק עומד סביב לעמ' הראשון באחד מקבוצת  6עמ' ח"ק מסיבוב  ,4לסרוג עמ' ח"ק סביב כל אחד
מ  71העמ' ח"ק הנותרים .לסגור בעש"ט לעמ' ח"ק הראשון מתחילת הסיבוב.
ספירת תכים 72 :עמ' ח"ק.
הפרח שלנו יהיה מסולסל בשלב זה; אל תדאגו בקשר לכך.

סיבוב ( 7צבע ב')
 2ע"ש (לא נספר כתך) 2( .עמ' ח"ק יחד ,לסרוג ל  2עמ' ח"ק הראשונים של עלה הכותרת ,עמ' ח"ק ב  2התכים הבאים .
 2עמ' ח"ק יחד ל  2ח"ק האחרונים בעלה הכותרת 3 ,.ע"ש)  12פעמים .לסגור בעש"ט ל  2עמ' ח"ק יחד הראשון .לחתוך
ולנעול.
ספירת תכים 48 :עמ' ח"ק ו 12 -רווחים של  3ע"ש.

סיבוב ( 8צבע א)
בסיבוב הזה ,נסרוג בין  2העמודים שיוצרים את קבוצת  2העמודים בסיבוב  .5נסרוג מעל רווח  3ע"ש מסיבוב  7והתכים
מסיבוב ( 6בין עלי הכותרת) .יש צורך בהפעלת מתח בסריגה על מנת להבטיח שהעמודים יהיו הדוקים.
לסרוג עמ' עומד בין אחד מקבוצת  2העמ' מסיבוב  ,5זכרו לסרוג מעל סיבוב  6וסיבוב  .7עמ' נוסף באותו מקום 4( .ע"ש.
לסרוג  2עמ' בין קבוצת  2העמ' הבאה מסיבוב  ,5זכרו לסרוג מעל סיבוב  6וסיבוב  11 )7פעמים 4 .ע"ש .לסגור בעש"ט לעמ'
הראשון .לחתוך ולנעול.
ספירת תכים 24 :עמ' ו 12 -רווחים של  4ע"ש

סיבוב ( 9צבע ב')
לחבר את החוט בסריגת עמ' ח"ק  2יחד עומד סביב  2התכים הראשונים של אחד מעלי הכותרת מסיבוב ( 7במילים אחרות:
סביב עמ' ח"ק  2יחד והעמ' ח"ק הראשון) .עמ' ח"ק  2יחד סביב  2התכים האחרונים של עלה הכותרת 4 .ע"ש( .עמ' ח"ק 2
יחד פעמיים בעלה הכותרת הבא מסיבוב  4 .7ע"ש)  11פעמים .לסגור בעש"ט לעמ' ח"ק  2יחד הראשון .לחתוך ולנעול.
ספירת תכים 24 :עמ' ח"ק יחד ו 12 -רווחים של  4ע"ש

סיבוב  ( 10צבע א')
לחבר את החוט בסריגת עמ' עומד בין אחד מ  2עמ' מסיבוב  ,8לסרוג מעל רווח  4ע"ש מסיבוב  .9לסרוג  4עמ' באותו רווח2( .
ע"ש ולסרוג  5עמ' בין  2העמ' הבאים מסיבוב  11 )8פעמים 2 .ע"ש .לסגור בעש"ט לעמ' הראשון .לחתוך ולנעול.
ספירת תכים 60 :עמ' ו 12 -רווחים של  2ע"ש

סיבוב ( 11צבע ב')
לחבר את החוט בסריגת עמ' ח"ק  2יחד סביב  2התכים הנותרים באחד מעלי הכותרת מסיבוב  6( .9ע"ש ו 2-עמ' ח"ק יחד
סביב  2התכים של עלה הכותרת הבא מסיבוב  11 )9פעמים 6 .ע"ש .לסגור בעש"ט לעמ' ח"ק  2יחד הראשון .לחתוך ולנעול.
לעבד את החוטים.
ספירת תכים 12 :עמ' ח"ק  12 ,רווחים של  6ע"ש
בתום הסיבוב הפרח שלכם יהיה מסולסל עד מאוד .הסלסול יירגע אבל לא יעלם לחלוטין .בתום סריגת כל דוגמת הפרח תבלוט
מעט מעל פני שטח הריבוע.

סיבוב ( 12צבע א')
בסיבוב זה נסרוג מקדימה ל  6ע"ש מסיבוב .11
לחבר את החוט בסריגת עמ"ק עומד בעמ' הראשון של אחד מקבוצת  5העמ' מסיבוב  .10עמ"ק באותו תך .ח"ע ב 3-התכים
הבאים .לסרוג  2עמ"ק בתך הבא ,שיהיה העמוד האחרון בקבוצת  5העמ' .עממ"ש ח"ק בעמ' מסיבוב  8משמאל לעלה
הכותרת הבא (מימין אם אתם שמאליים) .עממ"ש ח"ק בעמ' מסיבוב  8מימין לאותו עלה כותרת (משמאל אם אתם שמאליים).
למעשה אנחנו מצליבים אחורה וכדי להקל על סריגת ההצלבה תסובבו את העבודה כדי שתגיעו לתכים ביתר קלות.
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4|Cha rlotte

* לסרוג  2עמ"ק בעמ' הראשון מקבוצת  5העמ' הבאה מסיבוב  .10ח"ע ב 3-התכים הבאים .לסרוג  2עמ"ק בתך הבא .עממ"ש
ח"ק בעמ' מסיבוב  8משמאל לעלה הכותרת (מימין אם אתם שמאליים) ,עממ"ש ח"ק בעמ' מסיבוב  8מימין לאותו עלה כותרת
(משמאל אם אתם שמאליים) * .לחזור מ * עד * עוד  10פעמים .לסגור בעש"ט לעמ"ק הראשון.
ספירת תכים 108 :תכים 36{ ,ח"ע 48 ,עמ"ק 24 ,עממ"ש ח"ק}

סיבוב ( 13צבע א')
 1ע"ש וח"ע לאותו תך של העש"ט הסוגרת ,שיהיה העמ"ק אחרי  2העממ"ש ח"ק .ח"ע ב  2התכים הבאים( .לסרוג  2ח"ע
בתך הבא ,שיהיה התך האמצעי מקבוצת  3ח"ע מסיבוב קודם .סמנו את החצי עמוד השני אם אתם צופים בעיה במציאתו
בסיבוב הבא .ח"ע ב 8-התכים הבאים)  11פעמים .לסרוג  2ח"ע בתך הבא .ח"ע ב 5-התכים האחרונים .לסגור בעש"ט לח"ע
הראשון.
ספירת תכים 120 :ח"ע

סיבוב ( 14צבע א')
 1ע"ש וח"ע לאותו תך של העש"ט הסוגרת .ח"ע ב 4-התכים הבאים .צריך להיות לכם כעת  5ח"ע.
* עמ"ק בתך הבא .עמ' ב 2-התכים הבאים .עמכ"פ ב  2 -התכים הבאים 4 .ע"ש ,לדלג מעל  4התכים הבאים ,ועש"ט בתך
הבא ,שיהיה הח"ע השני (המסומן) של ההרחבה מהסיבוב הקודם 13 .ע"ש ועש"ט לאותו תך ליצירת לולאה 4 .ע"ש ולדלג
מעל  4התכים הבאים .עמכ"פ ב 2-התכים הבאים .עמ' ב 2 -התכים הבאים .עמ"ק בתך הבא .ח"ע ב 11 -התכים הבאים .הח"ע
הראשון והאחרון צריכים ליפול בתך השני (המסומן) של ההרחבה מהסיבוב הקודם*.
לחזור מ *-עד * עוד  3פעמים ,בלי לסרוג את  5ח"ע האחרונים בחזרה האחרונה (מכיוון שהם נסרגו בתחילת הסיבוב הזה).
לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון .לחתוך ולנעול .לעבד את החוטים.
העיפו מבט על עבודתכם לפני שתמשיכו ,הפרח שנוצר מ  4ע"ש והלולאות של  13ע"ש הם הפינות שלנו .כל אחד מהם צריך
ליפול בין שני עלי כותרת ,במידה ולא ,יש לבדוק את התכים שלכם כדי לראות היכן טעיתם.
ספירת תכים 84 :תכים {  44ח"ע 8 ,עמ"ק ים 16 ,עמ' 16 ,עמכ"פ 8 ,רווחים של  4ע"ש ,ו 4-רווחים של  13ע"ש}

סיבוב ( 15צבע א')
לחבר את החוט בסריגת עמ"ק עומד לאחד הרווחים של  13ע"ש .השתדלו לסרוג את התך הזה סמוך לאמצע של הרווח של 13
ע"ש .לאותו רווח של  13ע"ש 3( :ח"ע 2 ,ע"ש 3 ,ח"ע ,עמ"ק ) .זאת הפינה הראשונה שלכם .הזיזו את התכים האלו למעלה כך
שיהיו במרכז הרווח של  13ע"ש .תוכלו למקם אותם מאוחר יותר במידה וכרגע זה נראה לכם בלתי יציב.
* 3ע"ש .ח"ע בכל אחד מ 21-התכים הבאים 3 .ע"ש .ברווח של  13ע"ש הבא( :עמ"ק  3 ,ח"ע 2 ,ע"ש 3 ,ח"ע ,עמ"ק )* לחזור
מ *-עד * עוד  3פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לעמ"ק הראשון .לחתוך ולנעול.
ספירת תכים:
סה"כ 116 :תכים { 8עמ"ק 108 ,ח"ע 8 ,רווחים של  3ע"ש 4 ,רווחים של  2ע"ש בפינות})
בכל צד 29( :תכים { 2עמ"ק 27 ,ח"ע 2 ,רווחים של  3ע"ש})

סיבוב ( 16צבע ב')
לחבר את החוט בסריגת ח"ע עומד באחד מהרווחים של  2ע"ש 2( .ע"ש 1 ,ח"ע) באותו הרווח .סרגתם את הפינה הראשונה.
*ח"ע ב 4-התכים הבאים .לסרוג  3ח"ע ברווח  3ע"ש הבא .ח"ע ב 21-התכים הבאים .לסרוג  3ח"ע ברווח  3ע"ש הבא .ח"ע ב -
 4התכים הבאים .אל תדלגו בטעות על העמ"ק שנסרג מיד אחרי רווח  3ע"ש .לתוך הרווח  2ע"ש הבא( :ח"ע 2 ,ע"ש ,ח"ע) *,
לחזור מ *-עד * עוד  3פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה של החזרה האחרונה .לסגור בעש"ט לח"ע הראשון.
ספירת תכים 148 :ח"ע ו 4 -רווחים של  2ע"ש { 37ח"ע בכל צד}

סיבוב ( 17צבע ב')
עש"ט לרווח  2ע"ש בפינה 4 .ע"ש (נספר כעמ"ק ו 2 -ע"ש) .עמ"ק באותו הרווח .סרגתם את הפינה הראשונה* .לדלג על התך
הראשון (החבוי) .עמ"ק בכל אחד מ 36-התכים הבאים( .עמ"ק  2 ,ע"ש ,עמ"ק ) ברווח  2ע"ש בפינה הבאה .לחזור מ * עד *
עוד  3פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה של החזרה האחרונה .לסגור בעש"ט לע"ש ה 2 -של  4ע"ש מתחילת הסיבוב.
לחתוך ולנעול.
ספירת תכים 152 :עמ"ק ו 4 -רווחים של  2ע"ש בפינה { 38עמ"ק בכל צד}
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סיבוב ( 18צבע א')
לחבר את החוט עם עמ"ק עומד לכל אחד מהרווחים של  2ע"ש (עמ"ק  2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק ) .סרגתם את הפינה הראשונה.
*עמ' ח"א בכל אחד מ 38-התכים מסביב 2( .עמ"ק  2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק ) ברווח  2ע"ש בפינה הבאה* .לחזור מ  *-עד * עוד 3
פעמים בלי לסרוג את הפינה האחרונה של החזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לעמ"ק הראשון .לחתוך ולנעול ,לעבד את
החוטים.
ספירת תכים:
סה"כ 168 :תכים ו 4 -רווחים של  2ע"ש בפינות { 16עמ"ק 152 ,עמ' ח"א}
בכל צד 42 :תכים בכל צד { 4עמ"ק  38 ,עמ' ח"א})
בשלב זה הריבוע צ"ל בגודל  21ס"מ (".)8.5
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חלק שני – משולשים
המשולשים נוצרים כל אחד בנפרד עם צבע אחד ובסריגת שורות של הלוך וחזור .יש לסובב את העבודה בכל סוף שורה .במבט
על התכים ,ראש כל תך יהיה אחרי התך עצמו ,לא לפניו ,וזאת מאחר שהצד שפונה אליכם הוא תמיד האחורה של השורה
הקודמת .היוצא מן הכלל היחיד יהיה בסריגת שורה  ,19שבה ראש התך יהיה ליפני התך עצמו ,כיוון שצד ימין של שורה 18
פונה אליכם..

כל ארבעת המשולשים נסרגים בצבע ג'

שורה 19
כאשר צד ימין של העבודה פונה אליכם ,לחבר את החוט בסריגת מקבץ עומד ב 3-התכים הראשונים באחד מהצדדים 2( .ע"ש,
לסרוג מקבץ על  3התכים הבאים )  13פעמים .להפוך
ספירת תכים 14 :מקבצים ו  13 -רווחים של  2ע"ש

שורה 20
 3ע"ש (נספר כעמ' ראשון) .לדלג על רווח  2ע"ש הראשון .עמ' במקבץ הבא( .לסרוג  2עמ' ברווח  2ע"ש הבא ,עמ' במקבץ
הבא)  11פעמים .לדלג על רווח  2ע"ש האחרון .עמ' במקבץ האחרון .להפוך.
ספירת תכים 36 :עמודים

שורה 21
במידה ואתם מתקשים לזהות איזו לולאה שייכת לכל תך ,סמנו את כל עמכ"פ ח"ק ,מלבד הראשון והאחרון ,כך תזהו אותם
בשורה הבאה.
 3ע"ש (נספר כעמ' ראשון) .לדלג על  2תכים .עמ' בתך הבא .עמכ"פ ח"ק סביב המקבץ ה 3 -משורה ( .19לדלג על התך הבא
משורה  20ו עמ' ב 2-התכים הבאים .עמכ"פ ח"ק סביב המקבץ הבא משורה  9 )19פעמים .כעת נותרו לכם שני מקבצים .לדלג
על התך הבא ו עמ' בתך הבא .לדלג על  2התכים הבאים ,.עמ' בראש  3ע"ש .להפוך.
ספירת תכים 22 :עמ' (כולל את  3ע"ש)ו 10 -עמכ"פ ח"ק

שורה 22
 3ע"ש (נספר כעמ' ראשון) .לדלג על  2התכים הבאים .עמ' בכל  1מ 2 -התכים הבאים ( .לסרוג בועה של  5עמכ"פ בתך הבא,
שיהיה בעמכ"פ ח"ק ,עמ' ב 2-התכים הבאים)  8פעמים .לדלג על  2התכים הבאים .עמ' בראש  3ע"ש .להפוך.
ספירת תכים 28 :תכים –  8בועות של  5עמכ"פ ו 20-עמ' (כולל את  3ע"ש)

שורה 23
 3ע"ש (נספר כעמ' ראשון) לדלג על  2התכים הבאים .עמ' ב 22-התכים הבאים .לדלג על  2התכים הבאים .עמ' בראש  3ע"ש.
להפוך.
ספירת תכים 24 :עמ' (כולל את  3ע"ש

שורה 24
 3ע"ש (נספר כעמ' ראשון ) .לדלג על  3התכים הבאים .עמ' בתך הבא .עמ' בתך האחרון שדילגנו עליו  ,לסרוג מעל לעמ'
הקודם .זוהי ההצלבה הכפולה הראשונה שסרגתם( .לדלג על  1תך ,עמ' בתך הבא ,עמ' בתך שדילגנו עליו  ,לסרוג מעל לעמ'
הקודם)  8פעמים .לדלג על  2תכים ,עמ' בראש  3ע"ש .להפוך.
ספירת תכים 20 :תכים { 2עמ' ,כולל  3ע"ש) ו  9 -הצלבות כפולות}
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שורה 25
בבקשה לזכור שתך הפאף נסגר עם ע"ש .ה 1 -ע"ש מייד לאחר תך הפאף הוא תך נוסף.
 3ע"ש (נספר כעמ' ראשון) .לדלג על ההצלבה הכפולה הראשונה( .לסרוג תך פאף בין  2העמ' של ההצלבה הכפולה הבאה1 ,
ע"ש)  6פעמים .נותרו כעת  2הצלבות כפולות .לסרוג תך פאף בין  2העמ' המוצלבים הבאים ,לדלג על ההצלבה הכפולה
האחרונה .עמ' בראש  3ע"ש .להפוך.
ספירת תכים 7 :תכי פאף 2 ,עמ' (כולל  3ע"ש)  6רווחים של  1ע"ש

שורה 26
 3ע"ש (נספר כעמ' ראשון) .לסרוג  2עמ' בכל אחד מ 6 -הרווחים של  1ע"ש .עמ' בראש  3ע"ש .להפוך.
ספירת תכים 14 :עמ' (כולל  3ע"ש)

שורה 27
 3ע"ש (נספר כעמ') .לדלג על  3התכים הראשונים ,עמ' ב 6-התכים הבאים .לדלג על  3התכים הבאים .עמ' בראש  3ע"ש.
 1ע"ש ולהפוך.
ספירת תכים 8 :עמ' (כולל  3ע"ש)

שורה 28
אתם ת שימו לב שההוראות בסוגריים אינן תמונות מראה אחת לשניה .זה מכוון ומהווה סיומת נקייה יותר.
לדלג על  2התכים הראשונים( .בועה של  5עמכ"פ ,עמ' ,עמכ"פ) בתך הבא 2 .ע"ש( .עמכ"פ ,בועה של  5עמכ"פ ,עמ') בתך
הבא .לדלג על  2התכים האחרונים .עש"ט בראש  3ע"ש .לחתוך ולנעול .רווח  2ע"ש יהיה הפינה החדשה.
סיימתם כעת משולש אחד .עליכם לחזור על ההוראות עבור כל אחד מהצדדים מהריבוע של חלק  1כך שבסיום שוב יהיה
לכם ריבוע.
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אימרה –חלק 3
סיבוב ( 29צבע ג')
עכשיו תסיימו את הריבוע ע"י הוספת אימרה.
כאשר צד ימין פונה אליכם ,לחבר את החוט בסריגת ח"ע עומד ברווח  2ע"ש של אחת מהפינות 2( .ע"ש ,ח"ע) באותו הרווח .זו
הפינה הראשונה.
*ח"ע ב 3-התכים הראשונים .ח"ע בין בועה של  5עמכ"פ ובחלק העליון של שורה  27במשולש .לסרוג  3ח"ע בצד של כל אחת
מ  8השורות הבאות .לסרוג  2עמ"ק בצד של המקבץ .עמ"ק בתך שמכיל את הרגל האחרונה של המקבץ .לסרוג  2עמ"ק ברווח
 2ע"ש הבא משורה .18
לסרוג  2עמ"ק בצד של המקבץ הבא .לסרוג  3ח"ע בצד של כל אחת מ  8השורות הבאות .לדלג על הע"שט .ח"ע ב 3-התכים
האחרונים ( .ח"ע 2 ,ע"ש ,ח"ע) ברווח  2ע"ש בפינה הבאה .לחזור מ  *-עד * עוד  3פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה
בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון .לחתוך ולנעול.
ספירת תכים בכל צד 64 :תכים בכל צד { 57ח"ע ו 7 -עמ"ק – לא כולל  2ע"ש בפינות}.

סיבוב ( 30צבע ב')
לחבר את החוט בסריגת עמ' עומד ברווח  2ע"ש של אחת מהפינות( .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו הרווח .סרגתם את הפינה
הראשונה* .עמ' בכל  64התכים לרוחב ( 2עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח  2עיני שרשרת של הפינה הבאה *.לחזור מ  *-עד * עוד 3
פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה של החזרה האחרונה .לסגור בעש"ט לעמ' הראשון .לחתוך ולנעול.
ספירת תכים 272( :עמ' 4 ,רווחים של  2ע"ש בפינות { 68תכים בכל צד})
בשלב זה הריבוע צ"ל בגודל  32ס"מ (")12.5

סיבוב ( 31צבע א')
לחבר את החוט עם עמ"ק עומד ברווח  2ע"ש באחת הפינות 2( .ע"ש ,עמ"ק ) באותו רווח .סרגתם את הפינה הראשונה.
*עמ' ח"א בכל אחד מ  68 -התכים הבאים( .עמ"ק  2 ,ע"ש ,עמ"ק ) ברווח  2עיני שרשרת של בפינה הבאה *.לחזור מ  *-עד *
עוד  3פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור ב עש"ט לעמ"ק הראשון.
ספירת תכים 280( :תכים 4 ,רווחים של  2ע"ש ( 68עמ'ח"א 2 ,עמ"ק בכל צד})

סיבוב ( 32צבע א')
עש"ט לרווח  2ע"ש הבא 3 .ע"ש (נספר כעמוד)( .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו רווח  2ע"ש בפינה .סרגתם את הפינה הראשונה.
*לדלג על התך הראשון (החבוי) ,עמ' ב 2-התכים הבאים 3( .ע"ש ,לדלג על  2התכים הבאים ו  -עש"ט בתך הבא 8 .ע"ש ו-
עש"ט לאותו התך כך שיצרתם לולאה של  8ע"ש 3 .ע"ש ו  -לדלג על  2תכים .עמ' ב 5-התכים הבאים)  6פעמים .כל אחת
מהחזרות הנ"ל צריכה ליפול על  10תכים.
 3ע"ש ,לדלג על  2תכים הבאים ו -עש"ט בתך הבא 8 .ע"ש ועין שטוחה לאותו התך ,כך שיצרתם לולאה של  8ע"ש 3 .ע"ש
ולדלג על  2תכים .עמ' ב 2-התכים האחרונים 2( ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח  2ע"ש בפינה הבאה .לחזור מ *-עד * עוד 3
פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .עש"ט לראש  3ע"ש ההתחלתיות.
ספירת תכים 38( :עמ' 7 ,רווחים של  8ע"ש 14 ,רווחים של  3ע"ש בכל צד – הספירה אינה כוללת את רווח  2ע"ש בפינה)

סיבוב ( 33צבע א')
עש"ט בתך הבא וברווח  2ע"ש של הפינה 3 .ע"ש
פינה ראשונה.

(נספר כעמ').

(עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו הרווח  2ע"ש של הפינה .סרגתם

* עמ' ב 4-התכים הראשונים 5( .ע"ש ,לדלג על  2רווחים של  3ע"ש ו -לולאת  8ע"ש ,ו  -עמ' ב 5-העמ' הבאים)  6פעמים.
 5ע"ש ,לדלג על  2רווחים של  3ע"ש ו -לולאת  8ע"ש ,ו -עמ' ב 4-התכים האחרונים 2( .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח  2ע"ש של
הפינה הבאה * לחזור מ  *-עד * עוד  3פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .,לסגור בעש"ט לראש  3ע"ש
ההתחלתיות.
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ספירת תכים 42( :עמ' 7 ,רווחים של  5ע"ש – לא כולל את הרווחים של  2ע"ש בפינות)

סיבוב ( 34צבע א')
עש"ט בתך הבא וברווח  2ע"ש של הפינה 3 .ע"ש
פינה ראשונה.

(נספר כעמ').

(עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו הרווח  2ע"ש של הפינה .סרגתם

* עמ' בתך הראשון ( 3ע"ש ,לדלג על  2התכים הבאים ו  -עש"ט בתך הבא 8 .ע"ש ו -עש"ט לאותו תך ,כך שיצרתם לולאה  8של
ע"ש 3 .ע"ש ולדלג על  2התכים הבאים .עמ' ברווח  5ע"ש הבא 2 .עמ' יחד באותו רווח  5ע"ש .לתפוס את לולאת  8ע"ש
מסיבוב  32ע"י סריגת עמ' ברווח  8ע"ש ו -רווח  5ע"ש 2 .עמ' יחד באותו רווח  5ע"ש .עמ' באותו רווח של  5ע"ש)  7פעמים.
 3ע"ש ,לדלג על  2התכים הבאים ו -עש"ט בתך הבא 8 .ע"ש ו-עש"ט באותו תך כך שיצרתם לולאה של  8ע"ש 3 .ע"ש ולדלג
על  2התכים הבאים .עמ' בתך האחרון 2( .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח  2ע"ש של הפינה הבאה * .לחזור מ  *-עד * עוד 3
פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לראש  3ע"ש ההתחלתיות.
ספירת תכים בכל צד 41 :עמ' 8 ,רווחים של  8ע"ש 16 ,רווחים של  3ע"ש  -לא כולל את הרווחים של .2ע"ש בפינות

סיבוב ( 35צבע א')
עש"ט לתך הבא ולרווח של  2ע"ש של הפינה 3 .ע"ש (נספר כעמ')( .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו רווח  2ע"ש של הפינה.
סרגתם פינה ראשונה.
* עמ' ב 3-התכים הראשונים 5( .ע"ש ,לדלג על  2הרווחים של  3ע"ש ועל לולאת  8ע"ש ,ו -עמ' ב  5-התכים הבאים)  7פעמים.
 5ע"ש ,לדלג על  2הרווחים של  3ע"ש ועל לולאת  8ע"ש ,ו -עמ' ב 3-התכים הבאים 2( .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח  2ע"ש של
הפינה הבאה * .לחזור מ *-עד * עוד  3פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור בעש"ט לראש  3ע"ש
ההתחלתיות.
ספירת תכים בכל צד 45 :עמ' ו  8 -רווחים של  5ע"ש בכל צד  -לא כולל את הרווחים של  2ע"ש בפינות.

סיבוב ( 36צבע א')
עש"ט לתך הבא ולרווח של  2ע"ש של הפינה 1( .ע"ש ,ח"ע 2 ,ע"ש ,ח"ע) באותו רווח  2ע"ש של הפינה .סרגתם פינה ראשונה.
* לדלג על העמ' הראשון (החבוי) .ח"ע ב 4-התכים הבאים( .לסרוג  2ח"ע ברווח  5ע"ש הבא .לתפוס את לולאת  8ע"ש מסיבוב
 34ע"י סריגת ח"ע לתוך הלולאה ולרווח  5ע"ש .לסרוג  2ח"ע באותו הרווח של  5ע"ש .ח"ע ב 5-העמודים הבאים)  7פעמים.
לסרוג  2ח"ע באותו רווח של  5ע"ש .לתפוס את לולאת  8ע"ש מסיבוב  34ע"י סריגת ח"ע לתוך הלולאה ולרווח  5ע"ש .לסרוג
 2ח"ע באותו הרווח של  5ע"ש .ח"ע ב  5התכים הבאים( .ח"ע 2 ,ע"ש ,ח"ע) ברווח  2ע"ש הבא בפינה * .לחזור מ *-עד * עוד
 3פעמים בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לחבר בעש"ט לראש  3ע"ש מתחילת הסיבוב .לחתוך לנעול ולעבד
את הקצוות החוטים.
ספירת תכים 344 :ח"ע ו 4 -רווחים של  2ע"ש בפינה { 86ח"ע בכל צד})
הריבוע צריך להיות בגודל  42ס"מ (")17

תודה שבחרתם לסרוג את הריבוע .אם ברצונכם לשתף תמונות של הפרוייקט ,או אם יש לכם שאלות או משוב תוכלו למצוא
כאן:
Website: http://www.lookatwhatimade.net/
Instagram: http://instagram.com/barbertondaisy
Facebook: www.facebook.com/lookatwhatimade

www.lookatwhatimade.net
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