
Charlotte Square Part 2 Update 
 מעודכן 2ריבוע שרלוט חלק 
 ( Dedri Uysעיצוב מאת: דדרי יונס )

משולשים לריבוע המרכזי הקטן כדי  4. בחלק הזה, אנחנו נוסיף "שרלוט "של  2ברוכים הבאים לחלק 

 ליצור ריבוע גדול יותר. 

 
 

שימו  .  16ו  06,  04בגוונים   Scheepjes Sunkissed-להדרכה המצולמת הזאת, אני השתמשתי ב

שהתמונות נועדו רק כדי להראות לכם איך לסרוג את השורות ללא קשר לצבעים שאני   לב בבקשה
 השתמשתי בהם בהוראות הכתובות. 

 "2021עולמה של שרלוט  " מלסרוג יחד  הפוסט הזה עודכן כחלק    : 2021עדכון  

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/


 : משולשים 2חלק    " שרלוט " ריבוע קרושה גדול  

 משאבים 

פה    2( עבור חלק  SUניתן למצוא קישורים למדריכי וידיאו ביד ימין ולאיטרים )מונחי   •

  It’s All in a Nutshell- ב 
תכים המיוחדים או הטכניקות בהם נעשה שימוש בדוגמה זו,  ב אם יש לך צורך בעזרה   •

 תכים מיוחדים וטכניקות בבקשה ראו  

 קיצורים 

 שרשרת  עין - ע"ש •

 עמוד  -עמ' •

העמוד הנדרש ולסיים  גוף חובק קדמי )להכניס את המסרגה מקדימה אחורה סביב   - ח"ק •

 כרגיל( 

 צד ימין של העבודה  - צד ימין •

 עמוד כפול   - עמכ"פ •

 עין שטוחה   -עש"ט  •

 תך/ תכים.  •

 צד שמאל של העבודה  -  צד שמאל •

 נדרש בין סוגריים או כוכביות המספר פעמים כחזרה על ההוראות  -)( ו *  •

 תכים מיוחדים 

  חוט ולהעלותולהכניס את המסרגה לתך המצוין. ללפף חוט ללפף  –( עמ' יחד  3מקבץ ) •
ולהכניס את המסרגה לתך הבא,  חוט לולאות. )ללפף  2דרך  ולמשוך חוט לולאה. ללפף 

  ולמשוך חוט . ללפף פעמייםלולאות(   2דרך  משוך ול חוט לולאה. ללפף  העלותולחוט ללפף 
 הלולאות שעל המסרגה.   4דרך כל 

חוט  פעמיים, להכניס את המסרגה לתך המצוין. ללפף חוט ללפף  – עמכ"פ 5  של בועה •

פעמיים ולהכניס חוט . * ללפף פעמייםלולאות(  2דרך   ולמשוך חוט  לולאה. )ללפף  ולהעלות

לולאות(   2דרך   ולמשוך חוט  לולאה. )ללפף  חוט ולהעלותאת המסרגה לאותו תך. ללפף 

לולאות על המסרגה. ללפף   6 להיות עכשיו כותפעמים. צרי 3.* לחזור מ * עד * עוד פעמיים

 הלולאות.  6דרך כל  ולמשוך חוט 

שוב  חוט להכניס את המסרגה לתך/רווח המצוין, ללפף חוט וללפף  –)נפוח(  תך פאף •

חוט  ולהכניס את המסרגה לאותו תך/רווח. ללפף שוב חוט  לולאה ארוכה. )ללפף  העלותול

הלולאות שעל   9דרך כל  ולמשוך חוט פעמים. ללפף  3עוד לולאה ארוכה(  מהעלותול

 כדי לסגור את תך הפאף.  ע"ש 1המסרגה. 

לדלג על התך הבא ולסרוג עמוד בתך הבא.  מעל העמוד האחרון שנסרג,  – עמוד מוצלב •

 לסרוג עמוד בתך שדילגנו עליו. 

 

  

https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/
https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/
https://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-cal-special-stitches-and-techniques/


 תרשימים 

 Crochet_Hmmm- ( מ Masako Kawaharaקרדיט למאסקו קווארה ) 

ביד ימין או    סורגים בבקשה לעקוב אחר התרשימים בכיוון נגד השעון, ללא קשר האם אתם  
 איטרים. 

 עולמה של שרלוט חלק 2

 מקרא תרשים

 

 שטוחה עין – עש"ט

 

 מקבץ )3 עמ' יחד(

 

 שרשרת עין – ע"ש

 

 עמכ"פ-5 בועת

 

  עמוד – 'עמ

 

 עמודים תהצלב

 

 כפול עמוד – כ"פעמ

 

 תך פאף

 

 חובק כפול עמוד – ח"ק עמכ"פ
 קדמי

  

 

  

https://www.instagram.com/crochet_hmmm/


 הוראות 

© Dedri Uys 2016    כל הזכויות שמורות. 

את   להפוך צבע אחד ובסריגת שורות של הלוך וחזור. יש בהמשולשים נוצרים כל אחד בנפרד 

במבט על התכים,  ראש כל תך יהיה אחרי התך עצמו, לא לפניו, וזאת   העבודה בכל סוף שורה. 

. היוצא מן הכלל היחיד  של השורה הקודמת  יהאחורהצד מאחר שהצד שפונה אליכם הוא תמיד 

פונה   18תך עצמו, כיוון שצד ימין של שורה , שבה ראש התך יהיה ליפני ה 19יהיה בסריגת שורה 

 אליכם.

 . Cכל ארבעת המשולשים נסרגים בצבע 

 

 19שורה 

התכים הראשונים  3-עומד ב עמ'-3 של העבודה פונה אליכם, לחבר את החוט במקבץ צד ימיןכאשר 

  13( {2תמונה }התכים הבאים  3 דרך  עמ'-3 לסרוג מקבץ  ע"ש, 2. ){1}תמונה  באחד מהצדדים

  .להפוך. {3תמונה } פעמים

 ע"ש  2רווחים של  13 -מקבצים ו 14 ספירת תכים:

 

 

 

 



 20שורה 

(. לדלג על  שלך, מפה והלאה ראשוןהנספר כעמ' ע"ש ) 3, ך של העבודה פונה אלי  שמאלצד כאשר 

ע"ש הבא, עמ' במקבץ  -2עמ' ברווח  2. )לסרוג {2תמונה } ע"ש הראשון. עמ' במקבץ הבא 2רווח 

 . להפוך. {4תמונה } ע"ש האחרון. עמ' במקבץ האחרון-2פעמים. לדלג  על רווח  11( {3תמונה } הבא

 עמודים  36ספירת תכים: 

 

 

 

  



 21שורה 

מלבד הראשון   עמכ"פ ח"ק,הבמידה ואתם מתקשים לזהות איזו לולאה שייכת לכל תך, סמנו את כל 

 והאחרון, כך תזהו אותם בשורה הבאה. 

תכים. עמ' בתך   2(. לדלג על נספר כעמ' ראשוןע"ש ) 3של העבודה פונה אליכם,  ימיןצד כאשר 

ומוצג  2מסומן בחץ בתמונה } 19משורה   שלישי הסביב המקבץ  עמכ"פ ח"ק . {2תמונה } הבא

התכים הבאים.  2-ועמ' ב{ 4מסומן בחץ בתמונה } 20. )לדלג על התך הבא משורה {3בתמונה 

לדלג על  . כעת נותרו שני מקבציםפעמים.  9( { 5תמונה } 19סביב המקבץ הבא משורה  עמכ"פ ח"ק

 .{6תמונה } ההתחלתיות ע"ש 3-ה התכים הבאים. עמ' בראש 2התך הבא ועמ' בתך הבא. לדלג על 

 להפוך. 

 עמכ"פ ח"ק  10 -ו ע"ש( 3כולל את עמ' ) 22ספירת תכים: 

 

 

 



 22שורה 

אותן, אבל ברגע שתסרגו את העמ' הראשון אחרי הבועה, זה   כשסורגיםהבועות לא יראו משהו 

 יבלוט החוצה לכיוון אחורי העבודה שלכם )שיהיה הצד הקדמי של הריבוע(.

התכים   2-בהתכים הבאים. עמ'  2לדלג על  .ע"ש 3של העבודה פונה אליכם,  שמאלצד כאשר 

 2-עמ' ב. {3תמונה } עמכ"פ בתך הבא, שיהיה בעמכ"פ ח"ק -5-ת. )לסרוג בוע {2תמונה } הבאים

ההתחלתיות   ע"ש 3-ה התכים הבאים. עמ' בראש 2. לדלג על {4תמונה } פעמים 8התכים הבאים( 

 . להפוך. {5תמונה }

 ע"ש(   3עמ' )כולל את  20 -עמכ"פ ו 5בועות של  8 –תכים  28: ספירת תכים

 

 

 



 23שורה 

התכים   22-עמ' ב. התכים הבאים 2לדלג על  .ע"ש 3של העבודה פונה אליכם,  צד ימיןכאשר 

העמ' הראשון צריך ליפול בבועה הראשונה, העמ' האחרון צריך ליפול בבועה האחרונה  הבאים. . 

 . להפוך. {3תמונה } ע"ש 3התכים הבאים. עמ' בראש  2לדלג על  {.2 -ו 1}תמונות 

 עמ'   24ספירת תכים: 

 

 

 

  



 24שורה 

  התכים הבאים. עמ' בתך הבא 3. לדלג על ע"ש 3של העבודה פונה אליכם,  שמאלצד כאשר 

ומוצג  1מסומן בחץ בתמונה } . עמ' בתך האחרון שדילגנו עליו, לסרוג מעל לעמ' הקודם{1תמונה }

 . שסרגתם ןהראשו עמוד המוצלב ה הוז. {2בתמונה 

תמונה  פעמים 8תך, עמ' בתך הבא, עמ' בתך שדילגנו עליו, לסרוג מעל לעמ' הקודם(  1)לדלג על 

 . להפוך. {4ההתחלתיות }תמונה  ע"ש 3-התכים, עמ' בראש  2. לדלג על {3

  { מוצלבים עמודים 9 -עמ', ו 2תכים } 20: ספירת תכים

 

 

 

  



 25שורה 

 .נוסף ע"ש תך הפאף הוא תך  לאחרע"ש מייד  1-נסגר עם ע"ש.  ה בבקשה לזכור שתך הפאף

העמוד המוצלב  (. לדלג על נספר כעמ' ראשוןע"ש ) 3של העבודה פונה אליכם,  צד ימיןכאשר 

נותרו  פעמים.  6( {3-ו 2ות תמונ} ע"ש 1 ים,הבא המוצלביםהעמ'  2. )לסרוג תך פאף בין ןהראשו

  המוצלב העמודהעמ' המוצלבים הבאים, לדלג על  2פאף בין לסרוג תך  .מוצלבים עמודים 2כעת 

 להפוך.  .{4תמונה ההתחלתיות } ע"ש 3-ה עמ' בראש.  ןהאחרו

  ע"ש 1רווחים של  6 -ועמ'  2תכי פאף,  7: ספירת תכים

 

 

 

  



 26שורה 

ע"ש.  -1הרווחים של  6 -עמ' בכל אחד מ 2לסרוג  .ע"ש 3, של העבודה פונה אליכם שמאלצד כאשר 

 להפוך.. ההתחלתיות ע"ש 3-ה עמ' בראש

 עמ'   14: ספירת תכים

 

 

 

  



 27שורה 

התכים  6-התכים הראשונים, עמ' ב 3ע"ש. לדלג על  3של העבודה פונה אליכם,  צד ימיןכאשר 

 . ךולהפו ע"ש 1ע"ש.   3התכים הבאים. עמ' בראש  3הבאים. לדלג על 

   ע"ש(  3עמ' )כולל  8: ספירת תכים

 

 

 

  



 28שורה 

 סיומת נקייה יותר.  ויוצר לב שההוראות בסוגריים אינן תמונות מראה אחת לשניה. זה מכוון  לשים

עמכ"פ, עמ', -5בועת התכים הראשונים. )  2של העבודה פונה אליכם, לדלג על  שמאלצד כאשר 

התכים האחרונים.   2עמכ"פ, עמ'( בתך הבא. לדלג על -5בועת . )עמכ"פ, ע"ש 2עמכ"פ( בתך הבא. 

 ע"ש יהיה הפינה החדשה. -2רווח ה. לנתק חוט ולהכניס קצוות. ההתחלתיות ע"ש 3-ה עש"ט בראש

 ע"ש.-2רווח  1-עמכ"פ, ו-2בועת  2עמכ"פ,  2עמ',  2: ספירת תכים

 

 

 

  



לחזור על ההוראות עבור כל אחד מהצדדים   ךמשולש אחד. עליהסתיים כעת 

 כך שבסיום שוב יהיה לכם ריבוע.    1ריבוע של חלק ב

 

. אתם גם יכולים לעשות  עינייניםאם תרצו להישאר ב  Weekly Newsletterבבקשה זכרו להירשם ל 

 . Instagramאו  Bloglovin  ,Google+ ,Pinterest ,Twitterשלי או לעקוב אחרי ב   פייסבוק לייק בדף

 סריגה שמחה!

 

 

http://eepurl.com/qzYBP
http://www.facebook.com/lookatwhatimade/
http://www.facebook.com/lookatwhatimade/
http://www.facebook.com/lookatwhatimade/
http://www.bloglovin.com/lookatwhatimade
https://plus.google.com/u/0/b/111461394966808442345/111461394966808442345/posts
http://www.pinterest.com/dedri/
https://twitter.com/dedristrydom
http://instagram.com/barbertondaisy

