Charlotte Square Part 1 Update
ריבוע שרלוט חלק  1מעודכן
עיצוב מאת :דדרי יונס ()Dedri Uys
אני יודעת שרבים מכם חיכו בלהיטות לדוגמה של ריבוע קרושה הגדול החדש שלי ואני מאד נרגשת להביא לכם את
חלק  1מתוך  .3בחלק הזה אראה לכם איך לסרוג את מרכז הריבוע .בשבוע הבא אראה לכם איך לסרוג משולשים
שישמשו הרחבה של הריבוע .בשבוע שאחריו אראה לכם איך לסרוג את האימרה .אתם יכולים לראות את התמונות
של ריבוע שרלוט המושלם כאן.
החלטתי לקרוא לריבוע הקרושה הזה "שרלוט" ,מכיוון שה 1Counting Crows -לא חזרו אלי לאישור השימוש בשם
’( .‘Anna Beginsמהרבה סיבות) אני מאד מאד רציתי להשתמש ב , ‘Anna Begins’ -אבל הבחירה השנייה שלי
הייתה "שרלוט" ,ואני חושבת שזה מתאים לתחושה של הריבוע הזה.

עדכון  :2021הפוסט הזה עודכן כחלק מ" לסרוג יחד עולמה של שרלוט  . "2021ראו את התרשימים
המהודרים ע"י מאסקו קווארה ( !)Masako Kawahara

 1שם של להקת רוק ידועה

ריבוע גדול "שרלוט" חלק 1
משאבים

• ניתן למצוא קישורים למדריכי וידיאו לסריגה ביד ימין ולאיטרים (מונחי אנגלית  )USעבור חלק 1
פה בIt’s All in a Nutshell -
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ספרדית
שבדית

חומרים ומתח סריגה
בבקשה הסתכלו בדוגמאות ה רלוונטיות הבאות :
• ריבוע " שרלוט" גדול Large Charlotte Square -
• " החלומות של שרלוט" Charlotte’s Dream -
• " תינוק אור השמש של שרלוט" Charlotte’s Sunshine Baby -
• לסרוג יחד " עולמה של שרלוט Charlotte’s Universe CAL 2021 - "2021

קיצורים ותכים בשימוש
•

ע"ש  -עין שרשרת

•

ח"א  -חובק אחורי (להכניס את המסרגה מאחור ,קדימה סביב גוף התך הנדרש ולסיים כרגיל)

•

עמ' -עמוד

•

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

•

ח"ק  -חובק קדמי (להכניס את המסרגה מקדימה אחורנית ,סביב גוף התך הנדרש ולסיים כרגיל)

•

עמ"ק  -עמוד מקוצר

•

ח"ע  -חצי עמוד

•

עמכ"פ  -עמוד כפול

•

עש"ט  -עין שטוחה

•

תך/תכים

•

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

תכים מיוחדים
•

•

-2עמ'-יחד – ללפף חוט ,להכניס את המסרגה לתך המצוין ,ללפף חוט ולהעלות לולאה ,ללפף חוט ולמשוך
דרך  2לולאות ,ללפף חוט ולהכניס את המסרגה לתך הבא ,ללפף חוט ולה עלות לולאה ,ללפף חוט ולמשוך
דרך  2לולאות ,ללפף חוט ולמשוך דרך כל  3הלולאות שעל המסרגה.
תך עומד – תך עומד הינו ככל תך רגיל ,בהבדל שהוא נסרג '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 כדי לעזור לכם להבין.

תרשימים
בבקשה עקבו אחר התרשימים בכיוון נגד השעון ,ללא קשר האם אתם סורגים ביד ימין או איטרים.
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הערות
הפרח המרכזי בריבוע הזה סרוג כך שהוא יהיה מוגבה מעט מעל פני השטח.
אם יתברר כי הריבוע שלך מסרב להפוך לריבוע עד סיבוב  ( 18הפינות מחודדות והצדדים גליים ) ,זה סימן
שסרגת ם את שרשראות ה ע"ש הדוק מדי בהשוואה ל תכים האחרים שלכם ,דבר שמותח את הריבוע פנימה
כך שאין לו מספיק שטח פנים כדי להכיל את מספר התכים הנדרש בסיבוב האחרון.
אפשר לתקן את זה באמצעות אחת מהאפשרויות להלן:
• לרפות את מתח הסריגה שלכם כאשר אתם סורגים את שרשראות הע"ש
• להשתמש במסרגה גדולה יותר עבור שרשראות הע"ש כאשר סורגים את הפרח בלבד.
• להוסיף עוד ע"ש בכל רווח ע"ש כאשר סורגים את הפרח בלבד.
בדרך כלל זה קורה כאשר יש לך "נ טייה למשוך חזק" (בבקשה ראו את הוידיאו הזה על טבעת הזהב /
)GOLDEN LOOP VIDEO

הוראות
כל הזכויות שמורות ל© Dedri Uys 2016. -

סיבוב ( 1צבע א')
לתוך טבעת קסם 5 :ע"ש (נספר כעמכ"פ  1 +ע"ש)( .עמכ"פ 1 ,ע"ש) 11
פעמים .לסגור עם עש"ט לע"ש הרביעית מתוך  5ע"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 .לנתק חוט ולהכניס קצוות.
ספירת תכים 12 :ח"ע ו 12 -רווחים של  4ע"ש

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

סיבוב ( 4צבע ב')
 2ע"ש (אינן נספרות כתך) .לסרוג  2עמ'-ח"ק סביב הגוף של אותו עמ' (הראשון) מסיבוב  .3לסרוג  2עמ'-ח"ק סביב
כל אחד מ 2-העמ' הבאים 1 .ע"ש( .לסרוג  2עמ'-ח"ק סביב כל אחד מ 3-העמ' הבאים 1 .ע"ש)  11פעמים .לסגור
בעש"ט לראש העמ' הח"ק הראשון .לנתק חוט ולהכניס קצוות.
ספירת תכים 72 :עמ' ח"ק ו 12 -רווחים של  1ע"ש

סיבוב ( 5צבע א')
לחבר את החוט בעמ' עומד לאחד מהרווחים של -2ע"ש מסיבוב  ,3לסרוג מעל הרווח -1ע"ש מסיבוב  .4תמצאו את
רווח  2ע"ש בין עלי הכותרת {תמונות  1ו .}2-עמ' באותו רווח -2ע"ש 4( .ע"ש ,לסרוג  2עמ' ברווח -2ע"ש הבא
מסיבוב  ,3לסרוג מעל לרווח  1ע"ש מסיבוב  11 )4פעמים 4 .ע"ש .לסגור בעש"ט לראש העמ' העומד .לנתק חוט
ולהכניס קצוות.
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 12 -חלקים של  6תכים כדי לוודא שאינכם מדלגים בטעות על אף תך .אתם אמורים לסרוג 6
תכים בכל עלה כותרת .
לחבר את החוט בעמ'-ח"ק עומד סביב לעמ' הראשון באחד מקבוצת  6עמ'-ח"ק מסיבוב  ,4לסרוג עמ'-ח"ק סביב כל
אחד מ 71-העמ'-ח"ק הנותרים .לסגור בעש"ט ל ראש העמ'-ח"ק הראשון.
ספירת תכים 72 :עמ'-ח"ק.
הפרח שלכם יהיה מסולסל בשלב זה; אל תדאגו בקשר לכך.

סיבוב ( 7צבע ב')
 2ע"ש (לא נספר כתך) 2( .עמ'-ח"ק-יחד ,לסרוג לתוך  2עמ'-ח"ק הראשונים של עלה הכותרת .עמ'-ח"ק ב2-
התכים הבאים .
 2עמ'-ח"ק-יחד ,לסרוג לתוך  2העמ'-ח"ק האחרונים בעלה הכותרת 3 .ע"ש)  12פעמים .לסגור בעש"ט ל 2 -עמ'-
ח"ק יחד הראשון .לנתק חוט ולהכניס קצוות.
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 הרווח -3ע"ש מסיבוב 7
והתכים מסיבוב ( 6בין עלי הכותרת) .יש צורך בהפעלת מתח בסריגה על מנת להבטיח שהעמודים יהיו 'הדוקים'.
לסרוג עמ' עומד בין  2עמ' כלשהם מסיבוב  ,5לזכור לסרוג מעל סיבוב  6וסיבוב  .7לסרוג עמ' נוסף בין אותם  2עמ'.
( 4ע"ש .לסרוג  2עמ' בין  2העמ' הבאים מסיבוב  ,5לזכור לסרוג מעל סיבוב  6וסיבוב  11 )7פעמים 4 .ע"ש .לסגור
בעש"ט לעמ' הראשון .לנתק חוט ולהכניס קצוות.
ספירת תכים 24 :עמ' ו 12 -רווחים של  4ע"ש

סיבוב ( 9צבע ב')
לחבר את החוט בסריגת  2עמ'-ח"ק-יחד עומד סביב  2התכים הראשונים של אחד מעלי הכותרת מסיבוב ( 7במילים
אחרות :סביב  2עמ'-ח"ק-יחד והעמ'-ח"ק הראשון) 2 .עמ'-ח"ק-יחד סביב  2התכים האחרונים של עלה הכותרת4 .
ע"ש 2( .עמ'-ח"ק -יחד פעמיים בעלה הכותרת הבא מסיבוב  4 .7ע"ש)  11פעמים .לסגור בעש"ט ל 2 -עמ'-ח"ק-
יחד הראשון .לנתק חוט ולהכניס קצוות.
ספירת תכים 24 :עמ'-ח"ק-יחד ו 12 -רווחים של  4ע"ש

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

סיבוב ( 11צבע ב')
לחבר את החוט בסריגת  2עמ'-ח"ק -יחד סביב
 2התכים הנותרים באחד מעלי הכותרת מסיבוב
 6( .9ע"ש ו 2-עמ'-ח"ק-יחד סביב  2התכים
של עלה הכותרת הבא מסיבוב  11 )9פעמים6 .
ע"ש .לסגור בעש"ט ל 2-עמ'-ח"ק-יחד הראשון.
לנתק חוט ולהכניס קצוות..
ספירת תכים 2 12 :עמ'-ח"ק-יחד ו 12 -רווחים
של  6ע"ש
בתום הסיבוב הזה הפרח שלכם יהיה מורם
עד מאוד  .ההרמה תירגע אבל לא תעלם
לחלוטין  .בתום סריגת כל דוגמת הפרח ,הוא
תבלוט מעט מעל פני שטח הריבוע.

סיבוב ( 12צבע א')
בסיבוב זה תסרגו מקדימה ל 6 -ע"ש מסיבוב .11
לחבר את החוט בעמ"ק עומד בעמ' הראשון של אחת מקבוצת  5העמ' מסיבוב  .10עמ"ק באותו תך .ח"ע ב  3התכים
הבאים .לסרוג  2עמ"ק בתך הבא ,שיהיה העמוד האחרון בקבוצת  5העמ' {תמונה  .}1עממ"ש ח"ק בעמ' מסיבוב 8
משמאל לעלה הכותרת הבא (מימין ,אם אתם שמאליים) – תמונות  2ו .3-עממ"ש ח"ק בעמ' מסיבוב  8מימין
לאותו עלה כותרת (משמאל ,אם אתם שמאליים) – תמונות  4ו .5-למעשה אנחנו מצליבים אחורה וכדי להקל על
סריגת ההצלבה תסובבו את העבודה כדי שתגיעו לתכים ביתר קלות.
* לסרוג  2עמ"ק בעמ' הראשון מקבוצת -5עמ' 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 2-התכים הבאים( .לסרוג 2
ח"ע בתך הבא ,שיהיה התך האמצעי מקבוצת  3ח"ע מסיבוב
קודם .סמנו את החצי עמוד השני עם סמן אם אתם צופים
בעיה במציאתו בסיבוב הבא .ח"ע ב 8-התכים הבאים) 11
פעמים .לסרוג  2ח"ע בתך הבא .ח"ע ב 5-התכים האחרונים.
לסגור בעש"ט לח"ע הראשון.
ספירת תכים 120 :ח"ע
לזכור לבדוק את מתח הסריגה שלך בסיום סיבוב זה

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 ,האחרון שבהם
יפול בח"ע השני (המסומן) של ההרחבה בסיבוב הקודם.
* 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 לולאה4 .
ע"ש ולדלג מעל  4התכים הבאים .עמכ"פ ב 2-התכים הבאים .עמ' ב 2-התכים הבאים .עמ"ק בתך הבא .ח"ע ב11-
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 .לנתק חוט ולהכניס קצוות.
העיפו מבט על עבודתכם לפני שתמשיכו ,הפרח שנוצר מ 4-ע"ש והלולאות של  13ע"ש הם הפינות שלכם .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 16 ,עמ' 16 ,עמכ"פ 8 ,רווחים של  4ע"ש ,ו 4 -רווחים של  13ע"ש}

סיבוב ( 15צבע א')
לחבר את החוט בעמ"ק עומד לאחד הרווחים של  13ע"ש .להשתדל לסרוג את התך הזה סמוך לאמצע של הרווח של
-13ע"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 .לדלג על הרווח -4ע"ש ,ח"ע בכל אחד מ 21-התכים הבאים 3 .ע"ש ולדלג על הרווח -4ע"ש הבא .לתוך
הרווח -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.
לנתק חוט ולהכניס קצוות.
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 בח"ע עומד באחד מהרווחים של  2ע"ש 2( .ע"ש ,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 4-התכים האחרונים .אל תדלגו בטעות על העמ"ק שנסרג מיד אחרי רווח -3ע"ש .לתוך הרווח -2ע"ש
הפינתי 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
השניה של  4ע"ש מתחילת הסיבוב .לנתק חוט ולהכניס קצוות.
ספירת תכים 152 :עמ"ק ו 4-רווחים של -2ע"ש בפינה { 38עמ"ק בכל צד}

סיבוב ( 18צבע א')
לחבר את החוט עם עמ"ק עומד באחד מהרווחים של -2ע"ש בפינה( .עמ"ק  2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק) באותו רווח .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  3פעמים בלי לסרוג את הפינה האחרונה של החזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לעמ"ק
הראשון .לנתק חוט ולהכניס קצוות.
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}

לזכור לבדוק את מתח הסריגה שלך בסיום סיבוב זה

והנה הצלחתם .ריבוע מרכזי אחד נסרג!
בבקשה זכרו להירשם למידעון השבועי שלי  Weekly Newsletterאם תרצו להישאר בענינים .אתם גם יכולים
לעשות לייק בדף פייסבוק שלי או לעקוב אחרי ב  Twitter ,Pinterest ,Google+ ,Bloglovinאו .Instagram
סריגה שמחה!

