Charlotte Square Part 3 Update
ריבוע שרלוט חלק  3מעודכן
עיצוב מאת :דדרי יונס ()Dedri Uys
ברוכים הבאים לחלק  3של "שרלוט"  ,ריבוע קרושה הגדול החדש שלי .בחלק הזה ,יהיה לנו ריבוע גדול מקסים
לשימושכם כאוות נפשכם .כן ,אני אגדיל את הריבוע בהמשך ,ואני כבר עובדת על זה ,אבל כרגע ,זה כל מה שנכתב!

היום נוס י ף אימרה לריבוע המרכזי הקטן מחלק  1ול משולשים מחלק .2
עבור המדריך בתמונות שלהלן ,אני השתמשתי ב Scheepjes Sunkissed -בגוונים  06 ,04ו  .16שימו לב בבקשה
שהתמונות נועדו רק כדי להראות לכם איך לסרוג את השורות ללא קשר לצבעים שאני השתמשתי בהם בהוראות
הכתובות.
עדכון  :2021הפוסט הזה עודכן כחלק מלסרוג יחד " עולמה של שרלוט "2021

ריבוע גדול "שרלוט" חלק  :3אי מרת "בנקסיה " ( )Banksia
משאבים
•

ניתן למצוא קישורים למדריכי וידיאו ביד ימין ולאיטרים (מונחי  )U Sעבור חלק  3פה בIt’s All in a -
Nutshell

•

אם יש לך צורך בעזרה ל תכים המיוחדים או הטכניקות בהם נעשה שימוש בדוגמה זו ,בבקשה ראו
תכים מיוחדים וטכניקות

קיצורים
•

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

•

ע"ש  -עין שרשרת

•

עמ' -עמוד

•

עמ"ק  -עמוד מקוצר/שטוח

•

עש"ט -עין שטוחה

•

תך /תכים.

•

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

תרשימים
קרדיט למאסקו קווארה (  )Masako KawaharaמCrochet_Hmmm -
בבקשה לעקוב אחר התרשימים בכיוון נגד השעון ,ללא קשר האם אתם סורגים ביד ימין או איטרים.

הוראות
© Dedri Uys 2016. All Rights Reserved .

סיבוב ( 29צבע )C
כאשר צד ימין פונה אליכם ,לחבר את החוט בח"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 הבועת-5-עמכ"פ והחלק העליון של שורה  27של המשולש .לסרוג  3ח"ע בצד
של כל אחת מ 8-השורות 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 8-השורות הבאות .לדלג על העש"ט .ח"ע ב-
 3התכים 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.
לנתק חוט ולהכניס קצוות.
ספירת תכים בכל צד 64 :תכים בכל צד { 57ח"ע ו 7-עמ"ק – לא כולל  2ע"ש בפינות}

סיבוב ( 30צבע )B
לחבר את החוט בעמ' עומד ברווח  2ע"ש של אחת מהפינות( .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו הרווח .סרגתם את הפינה
הראשונה.
*עמ' בכל אחד מ 64-התכים לרוחב 2( ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח  2ע"ש של הפינה הבאה*.
לחזור מ * עד * עוד  3פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה של החזרה האחרונה .לסגור בעש"ט לעמ' הראשון.
לנתק חוט ולהכניס קצוות.
ספירת תכים 272 :עמ' ו 4-רווחים של  2ע"ש בפינות { 68תכים בכל צד}
בשלב זה הריבוע צריך להיות  32ס"מ (".)12.5

את התרשים לששת הסיבובים הבאים ניתן למצוא בסוף סיבוב .36

סיבוב ( 31צבע )A
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 -2ע"ש של הפינה הבאה*.
לחזור מ * עד * עוד  3פעמים ,בלי לסרוג את הפינה
האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור בעש"ט לעמ"ק הראשון.
ספירת תכים 280 :תכים ו 4 -רווחים של  2ע"ש בפינות
{ 68עמ' ח"א ו  2עמ"ק בכל צד}

סיבוב ( 32צבע )A
עש"ט לרווח -2ע"ש הבא 3( .ע"ש ,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.
( 3ע"ש ,לדלג על  2התכים הבאים ועש"ט בתך הבא8 .
ע"ש ועש"ט לאותו התך כך שיצרתם לולאה של -8ע"ש.
 3ע"ש ולדלג על  2התכים הבאים .עמ' ב 5-התכים
הבאים)  6פעמים .כל אחת מהחזרות הנ"ל צריכה ליפול
על  10תכים.
 3ע"ש ,לדלג על  2התכים הבאים ועש"ט בתך הבא8 .
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  3פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור בעש"ט לראש ה 3-ע"ש
ההתחלתיות.
ספירת תכים 38 :עמ' 7 ,רווחים של  8ע"ש 14 ,רווחים של  3ע"ש בכל צד –לא כולל את רווח  2ע"ש בפינה

סיבוב ( 33צבע )A
עש"ט בתך הבא וברווח  2ע"ש של הפינה 3( .ע"ש ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו רווח -2ע"ש של הפינה .סרגתם פינה
ראשונה.
* עמ' ב 4-התכים הראשונים 5( .ע"ש ,לדלג על  2הרווחים של  3ע"ש ועל לולאת ה 8-ע"ש ,עמ' ב 5-העמ' הבאים)6
פעמים 5 .ע"ש ,לדלג על  2רווחים של  3ע"ש ועל לולאת -8ע"ש ,ועמ' ב 4-התכים האחרונים 2( .עמ' 2 ,ע"ש2 ,
עמ') ברווח -2ע"ש בפינה הבאה *
לחזור מ * עד * עוד  3פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור בעש"ט לראש -3ע"ש
ההתחלתיות.
ספירת תכים 42 :עמ' 7 ,רווחים של  5ע"ש – לא כולל את הרווחים של  2ע"ש בפינות

סיבוב ( 34צבע )A
עש"ט בתך הבא וברווח  2ע"ש של הפינה 3( .ע"ש ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו רווח  2ע"ש של הפינה זו הפינה
הראשונה.
* עמ' בתך הראשון ( 3ע"ש ,לדלג על  2התכים הבאים ,עש"ט בתך הבא 8 .ע"ש ועש"ט לאותו תך ,כך שיצרתם
לולאה של -8ע"ש 3 .ע"ש ולדלג על  2התכים הבאים {תמונה  .}1עמ' ברווח -5ע"ש הבא 2 .עמ'-יחד באותו רווח -5
ע"ש {תמונה  .}2לתפוס את הלולאת -8ע"ש מסיבוב  32ע"י סריגת עמ' ברווח -8ע"ש וברווח -5ע"ש {תמונה .}3
-2עמ'-יחד באותו רווח -5ע"ש .עמ' באותו רווח של -5ע"ש {תמונה  7 ).}4פעמים.
 3ע"ש ,לדלג על  2התכים הבאים ועש"ט בתך הבא 8 .ע"ש ועש"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  3פעמים ,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 )A
עש"ט בתך הבא וברווח -2ע"ש של הפינה 3( .ע"ש ,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 ה 3-ע"ש ועל לולאת ה 8-ע"ש ,עמ' ב 5-התכים הבאים)
 7פעמים 5 .ע"ש ,לדלג על  2הרווחים של ה 3-ע"ש ועל
לולאת ה 8-ע"ש ,עמ' ב 3-התכים הבאים 2( .עמ' 2 ,ע"ש2 ,
עמ') ברווח  2ע"ש של הפינה הבאה*.
לחזור מ * עד * עוד  3פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה
בחזרה האחרונה .לסגור בעש"ט לראש ה 3-ע"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 )A
עש"ט בתך הבא וברווח 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 ברווח
-5ע"ש האחרון .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-התכים האחרונים.
(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 ה 3-ע"ש
מתחילת הסיבוב .לנתק חוט ולהכניס קצוות.
ספירת תכים 344 :ח"ע ו 4 -רווחים של  2ע"ש בפינה { 86ח"ע בכל צד}

לזכור לבדוק את מתח הסריגה שלכם בסיום הסיבוב הזה .

זה הכל לעכשיו .אני מקווה שנהניתם לסרוג את "שרלוט" ,ואני אשמח אם תשתפו איתי תמונות של הריבועים
המוכנים שלכם .אתם יכולים להשתמש ב  #simplycharlotteבכל פלטפורמה של רשת חברתית המופיעה למטה.

ע דכון  : 2021אם תרצו להמשיך ולהגדיל את הריבוע ,עכשיו אתם יכולים לעשות זאת בכך שתמשיכו ותעקבו
אחר הלסרוג יחד "עולמה של שרלוט" כאן.
תודה רבה על ה עידוד ו ה התלהבות המתמשכת שלכם  .זה עושה עבורי עולם של טוב!
בבקשה זכרו להירשם ל  Weekly Newsletterאם תרצו להישאר ב ענינים .אתם גם יכולים לעשות לייק בדף
פייסבוק שלי או לעקוב אחרי ב  Twitter ,Pinterest ,Google+ ,Bloglovinאו .Instagram
סריגה נעימה!

