
 }ריבוע מרכזי גדול{  1-3חלקים  (Charlotte’s Universe) עולמה של שרלוט

 ( Dedri Uysעיצוב מאת: דדרי יונס )

. אני  ד   א   ך מ   ו   ר   א . חכיתי ליום זה זמן  " לסרוג יחד עולמה של שרלוט " של ה   1ברוכים הבאים לשבוע  

 !   ה   ל   ו   ד   ג     ה   א   נ   ה מקווה שזו תהיה  

 

  " Blankets for Mandela Day 67עבור "   2016- השבוע, נסרוג את הריבוע המרכזי הגדול אותו עצבתי ב 

בים, אבל כיוון שהדוגמה של הריבוע הזה  ו ב י . אני יודעת שיש פה לא מעט ס שמיכות ליום המנדלה(   67) 

כבר מוכן וממתין(, לא רציתי  כבר סרגו את הריבוע והוא  זמינה בבלוג שלי כבר ממזמן )והרבה אנשים  

שבוע הזה. זה אינו מרוץ,  עמוד בקצב ב לא מספיקים ל   ם ת למתוח את החלק הזה יותר מידי. אל דאגה אם א 

 ממה שאנשים כבר עשו.   והבונוס של להיות קצת מאחור להמון הוא שתוכלו לקבל רעיונות וטיפים 

   יתר השבועות יהיו הרבה יותר קצרים. 

פוסט עם  ל (, אז עברו  Ravrltyו כי אפשר לקבל הרבה עזרה מהקבוצות בפייסבוק וברייבלרי ) זכר 

 .  ם זאת אם עוד לא עשית לקבוצות    צטרפו ה האינפורמציה ו 

 



לראשונה ואיך הרגשתי לגבי החוט והתהליך  את הריבוע  אל הזמן בו עיצבתי  בזמן  אם אתם רוצים מסע    נ.ב. 

בפוסט שכתבתי בפעם הראשונה    "איך הריבוע נוצר" (. אני מציעה שתקראו את  LAWIM’s)והתוספת של מר  

 שחלקתי את הריבוע. 

 

את    ו למידע לגבי חומרים, מידות, תבנית צבעים, וכדומה, בבקשה רא   ים נזקק   ם אם את   פוסט אינפורמציה: 

   פוסט האינפורמציה פה.

את    ו לעזרה עם קיצורים כלשהם או תכים מיוחדים, בבקשה רא   ים זקוק   ם אם את   תכים מיוחדים וטכניקות: 

   הפוסט תכים מיוחדים וטכניקות כאן.

 

 ים צבעים רשמי   שילובי 

  וצ'רלי ורוד (  Scheepjes Softfun)   ש אור השמ וינטג' ו עבור הלסרוג יחד הזה:    ים צבעים רשמי   שילובי   3יש  

 (Whirl/Whirlette .) 

 

 צבעים לפי סיבוב 

 אור השמש ויטנג' ו 

)צבע    1לכותרת של סיבוב }למשל, סיבוב    צמוד צבעים    3- כשתסרגו את הדוגמה, תראו שיש התייחסות ל 

A  .}) יש לעקוב אחר מיקומי  אור השמש צבעים בתבנית הצבעים המקורית )וינטג'( ותבנית הצבעים  אלו ה .

 . אור השמש כדי לקבל מראה דומה לשרלוט וינטג' ולשרלוט    אלו הצבעים  

 

 

 

  

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/a-new-large-square-in-a-brand-new-yarn/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-cal-2021/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-cal-2021/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-cal-2021/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-cal-special-stitches-and-techniques/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-cal-special-stitches-and-techniques/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-cal-special-stitches-and-techniques/


 ורוד צ'רלי  

התעלמו מהנחיות צבעים אלו ועקבו אחר הצבעים    , צבע כצבע עיקרי - בחוט משנה   ים משתמש   ם אם את 

 לפי סיבוב עבור צ'רלי הורוד כאן למטה.  

 משולשים - 2חלק  ריבוע קטן –  1חלק 

 Aבכל השורות להשתמש בצבע   B  –   10סיבוב   B  –   1סיבוב  

 ( Banksiaאמרת בנקסיה ) –  3חלק  A  –   11סיבוב   B  –   2סיבוב  

 A  –   29סיבוב   B  –   12סיבוב   A  –   3סיבוב  

 C  –   30סיבוב   B  –   13סיבוב     A  –   4סיבוב  

 B  –   31סיבוב   B  –   14סיבוב   B  -   5סיבוב  

 B  –   32סיבוב   B  –   15סיבוב   A  –   6סיבוב  

 B  –   33סיבוב   C  –   16סיבוב   A  –   7סיבוב  

 B  –   34סיבוב   C  –   17סיבוב   B  –   8סיבוב  

 B  –   35סיבוב   B  –   18סיבוב   A  -   9סיבוב  

 B  -   36סיבוב    

 

 

 

 

 



 בונוס כ   ים נוספ   ים צבע   שילובי 

. מאז ההכרזה על הלסרוג יחד,  מלא שמחה ו   אורגני שהוא יהיה  הוא  זה  ה הפוקוס העיקרי שלי בלסרוג יחד  

משקלי חוט שונים. חלקם מיד גרמו לי לאמר "אווו, תמיד תהיתי איך שרלוט  שילובי צבעים נפלאים ו   י ראית 

תראה בזה. אני רוצה להציג אותה. האם תסרגו אותה אם אני אשלח לך את הדוגמה, כלומר, עכשיו? האם  

 לחלוק אותה??" אוכל  

ופירוט    ו משל צבע, כל אחד עם עמוד אינפורמציה    שילובי כך שככל שהלסרוג יחד יתקדם. אני אוסיף עוד  

לפי סיבוב.  אני אעדכן את הצבעים לפי שורות עבורם באופן שבועי ככל שהלסרוג יחד יתקדם.    ים צבע 

השמיכות הללו עדיין לא הושלמו, כך שאני לא יכולה לתת לכם את המטרז' המדויק, אבל הכישורים  

ים )ובכך אני מתכוונת שלאורך השנים בניתי גיליונות גדולים שעושים בשבילי את  י שלי אפ   ם המתמטיי 

הוא  החשבון(, לכן בכל מקום שזה אפשרי, אני אתן הערכה טובה למדי. מה שחשוב לי לגבי שיתוף של אלו  

ם  מידע אודות סוגי חוט במשקלי יש יותר  יותר מידע על איך יצאו משקלי חוט שונים. וככל ש   ם שזה יתן לכ 

 שונים ושילובים, זה יותר טוב, נכון? 

 סיבוב   לפי   צבע 

 Chunky Monkey  - (  Michael Wassenaar)   מיכאל ווסר   –   Sunflower Charlotte  -   ה שרלוט חמני  •

 Skies Light  - (  Sabi Bullaסבי בולה )   –   Space for Grace  - מרווח וחסד  •

 Scheepjes Softfun  - ( Jenny Lowmanג'ני לוומן )   –   Latte With Love  - לטה באהבה   •

 

 הוראות 

"שרלוט  של    1-3שישמש כמרכז השמיכה. בבקשה עקבו אחר חלקים    כדי ליצור את ריבוע גדול שרלוט 

או    כם של   ים הצבע הספציפי שילובי  צבע לפי סיבוב לפי  ה להלן, זכרו לעשות שימוש בהנחיות    " גדול ה ריבוע  ה 

הלסרוג יחד    של לפי המראה הרצוי, ועקבו אחר המידע אודות מתח הסריגה שנמצא בפוסט האינפורמציה  

 הזה.  

 1יבוע גדול חלק  שרלוט ר  –   1עולמה של שרלוט חלק   •

 2יבוע גדול חלק  שרלוט ר  –   2עולמה של שרלוט חלק   •

 3יבוע גדול חלק  שרלוט ר  –   3עולמה של שרלוט חלק   •

 

 חופשי לשאול אותן באחת הקבוצות   ו רגיש ה שאלות כלשהן, בבקשה    כם אם יש ל 

 

. אתם יכולים גם לסמן לייק  בעניינים ( שלי אם תרצו להיות  Newsletter)   למידעון בבקשה זכרו להירשם  

 . Instagramאו    estPinter ,Google+ ,Bloglovin  ,Twitter  - עמוד הפייסבוק שלי או לעקוב אחרי ב  ב 

 

 !   סריגה נעימה 
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https://twitter.com/dedristrydom
http://instagram.com/barbertondaisy

