Charlotte’s Universe Part 4 – Forget-Me-Nots

עולמה של שרלוט חלק  - 4זכריני
ת רגום והגהות :מיכל בן  -חור  ,טלי שחור ,איריס פייט ,שרית גרינברג ,תמי סולטן  -נודלמן

ברוכים הבאים לחלק  4של עולמה של שרלוט .עד לנקודה זו ,הדוגמה היתה מוכרת לחלקכם כריבוע שרלוט
הגדול שעיצבתי בשנת  .2016החל מחלק  , 4אנו נכנסים לטריטוריה לא מסומנת.

השבוע נסרוג פרחים קטנים ויפים .אני חושבת שהם נראים כמו פרחי זכריני ,ולכן קראתי להם כך.
סיבובי הפרחים כתובים ב הרבה מילים ,אבל ברגע שתיכנסו לקצב של סריגת הפרחים ,אתם תסרגו אותם
מהר .בשבוע הבא אנחנו נמסגר את היפים הקטנים האלה וניצור את מה שאני קוראת לו בחיבה קשתות
פרחים .זהו לחלוטין החלק האהוב עלי בדוגמה .לקח לי ימים על גבי ימים לפענח אותו ,ובדיוק כמו הוורדים
של סופי ,שמ חתי מאוד כשסוף סוף הצלחתי לגרום להם לעבוד.
לחלק הרביעי של המדריך בתמונות  ,אשתמש ב חוטי  Softfun Aquarelוב  .Cahlista -בתחילה רציתי
להשתמש בחוט הזה לכל התמונות ,אך ,יפה ככל שיהיה ,קשה לראות את הגדרת התכים ב  .Aquarel -כל
הכתמים והשינויים הקטנים בצבע! לכן ,לסיבוב ים ה מסובכ ים ,השתמשתי ב  ,Cahlista -שיש לו הגדרת תכים
מצוינת  .מאוד התפתיתי לחקור שימוש בחוטים שונים בכל שבוע כדי שתראו איך הם נראים.
תחזוקת בית :שמתי לב שחלק מהאנשים מתבלבלים כאשר אני משתמשת בחוטים/צבעים שונים מאשר
אלה המצוי נים בדוגמה (או כאשר אסתר משתמשת בחוטים/צבעים שונים בסרטונים) .בשמיכה ה גמורה ,אין
לכם צורך לראות כל תך ותך בבהירות .כאשר אני מצלמת תמונות כדי להדגים מיקום של תך ,זהו עניין אחר

ל חלוטין .אני צריכה שהתמונות יהיו כמה שיותר ברורות וחד משמעיות ,אז לעיתים קרובות אני אשתמש
בחוטים שונים ו/או בצבעים מנוגדים כדי שתראו היטב היכן נסרג כל תך ואיך סיבובים שונים משתלבים
האחד עם השני (חשוב במיוחד אם אתם רוצים לשנות צבעים בצורה אקראית ואתם לא בטוח ים איך
הסיבובים ישתלבו יחד בצבעים שונים).
כאשר אתם סורגים את השמיכה שלכם  ,אנא עקבו אחרי החלק של " צבעים לסיבוב" ה עבור בחירת
הצבעים שלכם .אם אתם זקוקים לעזרה בזה ,או אם אתם צריכים הסבר יותר מפורט ,אנא השאירו
תגובה כאן או בקבוצת הפייסבוק.
בסדר גמור .למקומות ...היכון ...צא ו !

עולמה של שרלוט חלק  - 4זכריני
מקורות
•
•

אפשר למצוא קישורים לסרטונים עבור ימניים ושמאליים (מונחי ארה"ב) לחלק  4כאן ב It’s All in -
.a Nutshell
הוסיפו את הדוגמה הזו ל תור ה Ravelry -שלכם.

קיצורים ותכים מיוחדים
אנא ראו תכים מיוחדים וטכניקות (כדאי לשים סימניה או לשמור כ PDF -במהלך ההתקדמות – הסתכלו
במדריך הזה אם אתם לא יודעים איך להשתמש בלחצן להדפסה ידידותית).

תרשימים
קרדיט :מאסאקו קאוואהארה  Masako Kawaharaמ.Crochet Hmmm -
אנא עקבו אחרי התרשימים נגד כיוון השעון ,מבלי להתחשב האם אתם ימניים או שמאליים.
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צבעים לסיבוב
וינטאג' וזריחת שמש
עקבו אחר ציון ה צבעים ליד כל כותרת {לדוגמה ,סיבוב ( 1צבע . } )A
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אפשרויות צבעים בונוס
•
•
•

חמנייה שארלוט – מייקל וואסנאר )Chunky Monkey ( Michael Wassenaar
מקום לחסד – סאבי בולה )Skies Light ( Sabi Bulla
לאטה באהבה – ג'ני לוומן )Scheepjes Softfun ( Jenny Lowman

אסתר דייקסטרה  Esther Dijkstraתשתף את  Scheepjes Stonewashed Coloursשלה בכל סיבוב
כאן .

הוראות
© דדרי אויס  Dedri Uysו  .2021 Scheepjes -כל הזכויות שמורות.

סיבוב ( 37צבע )B
לחבר חוט ע ם עמ' עומד ברווח  -2ע"ש הפינתי ( .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו רווח .זוהי הפינה הראשונה
שלכם.
*עמ' בכל אחד מ 86 -התכים לאורך 2 ( .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח  -2ע"ש הפינתי הבא  *.לחזור מ * עד * 3
פעמים נוספות ,מבלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לעמ' הראשון .לנתק
את החוט ולה כניס את הקצוות.
ספירת תכים בכל צד 90 :עמ' – לא כולל את הרווחי  -2ע"ש הפינתיים

סיבוב ( 38צבע )A
להתחבר עם עמ"ק עומד ברווח  -2ע"ש פינתי כלשהו 2 ( .ע"ש ,עמ"ק ) באותו רווח .זוהי הפינה הראשונה
שלכם.
*עמ ' ח "א בכל אחד מ  90 -התכים לאורך( .עמ"ק 2 ,ע"ש ,עמ"ק) ברווח  -2ע"ש הפינתי הבא *.לחזור מ * עד
*  3פעמים נוספות ,מבלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לעמ"ק הראשון .
לנתק את החוט ולה כניס את הקצוות.
ספירת תכים בכל צד 90 :עמ' ח "א ו  2 -עמ"ק – לא כולל רווחי  -2ע"ש בפינות.

סיבוב ( 39צבע )C
להתחבר עם עמ' עומד ברווח  -2ע"ש הפינתי ( .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו רווח .זוהי הפינה הראשונה
שלכם.
*עמ' בכל אחד מ 92 -התכים לאורך .לא לדלג בטעות על התך הראשון (החבוי) ,שיהיה מסובך להיכנס אליו.
(  2עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח  -2ע"ש הפינתי הבא *.לחזור מ * עד *  3פעמים נוספות ,מבלי לסרוג את
הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לעמ' הראשון.
ספירת תכים בכל צד 96 :עמ' – לא כולל הרווחי  -2ע"ש הפינתיים

סיבוב ( 40צבע )C
תצטרכו להתרכז בסיבוב הזה .זה לא סיבוב קשה ,אבל יש צורך להתרכז כאשר סורגים כל חזרה .וחשוב
לספור בסיום!
עש"ט בעמ' הבא וברווח  -2ע"ש הפינתי  3 ( .ע"ש ,עמ ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו רווח  -2ע ” ש פינתי  .זוהי הפינה
הראשונה שלכם {תמונה .}1
*עמ' בתך הראשון (חבוי) {תמונה  . }2לדלג על התך הבא[ .עמ' ,עמ"ק ,ח"ע] בתך הבא {תמונה  .}3לדלג על
 2התכים הבאים[ .ח"ע ,עמ"ק ,עמ'] בתך הבא {תמונה  .}4לדלג על התך הבא .עמ' בתך הבא {תמונה .}5
זוהי החזרה הראשונה שלכם .שימו לב שהחזרה מתחילה ונגמרת בעמ' ונפרשת על פני  8תכים {חיצים
בתמונה .}6
( עמ' בתך הבא ולדלג על התך הבא[ .עמ' ,עמ"ק ,ח"ע] בתך הבא .לדלג על  2התכים הבאים[ .ח"ע ,עמ"ק ,
עמ'] בתך הבא .לדלג על התך הבא ,עמ' בתך הבא)  11פעמים .זה ייתן לכם ב סה"כ  12חזרות .העמ'
האחרון צריך להיות בתך האחרון לפני ה רווח  -2ע ” ש ה פינתי  2 ( .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח  -2ע"ש הפינתי
הבא*.
לחזור מ * עד *  3פעמים נוספות ,מבלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה {תמונה  .}7לסגור עם
עש"ט לראש  3ע"ש ההתחלתיות {תמונה  .}8לנתק את החוט ו להכניס את הקצוות.
ספירת תכים בכל צד 100 :תכים {  52עמ' 24 ,עמ"ק 24 ,ח"ע – לא כולל את הרווחי  -2ע"ש הפינתיים }

סיבוב ( 41צבע  - )Bפרחים
הסיבוב הזה ירגיש הרבה פעמים לא נכון כשאתם סורגים אותו .למעשה ,בכל פעם שאני סורגת אותו ,יש לי
רגע קטן של "מה???" .פשוט ביטחו בהוראות.

סריגה של בועה  -3עמכ"פ מפוצלת
סרגו בועה  -3עמכ"פ מפוצלת חלקית בין העמ' הבא והעמ' הראשון של קבוצת [עמ' ,עמ"ק ,ח"ע] הבאה
{תמונה  .}1סרגו בועה  -3עמכ"פ מפוצלת חלקית נוספת בין העמ' האחרון של קבוצת [ח"ע ,עמ"ק ,עמ' ]
הבאה והעמ' הבא {תמונה  .}2ללפף חוט ולמשוך דרך כל  7הלולאות שעל המסרגה {תמונה .}3

בסיבוב זה תשתמשו בסמני תכים .השאירו אותם ב תוך ה עבודה ,מכיוון שתצטרכו אותם כשתסרגו את סיבוב
 ( 67רק בתור נקודות הת י יחסות ).
להתחבר עם ח"ע עומד באחד מרווחי  -2 -עש הפינתיים .לסרוג  2ח"ע נוספים באותו רווח {תמונה  .}1זוהי
הפינה הראשונה שלכם .מקמו סמן ב ח"ע האמצעי.
*עמ"ק בתך הראשון (החבוי) ,עמ' בתך הבא {תמונות  2ו  .}3 -עמ' בין אותו עמ' והעמ' הבא .כדי לעשות את
זה ,להכניס את המסרגה בין גופי התכים ,לא רק לתוך  2הלולאות העליונות 3 ( .ע"ש {תמונה  .}4לסרוג
בועה  -3עמכ"פ מפוצלת {תמונה  5 . }5ע"ש .לסרוג עמ' בין  2העמ' הבאים {תמונה  12 )}6פעמים .צריכים
להיות עכשיו  2עמ' שלא נסרגו .עמ' בתך הבא ,שיהיה מעט חבוי ע"י העמ' האחרון שסרגתם {תמונה . }7
עמ"ק בתך הבא {תמונה  .}8לסרוג  3ח"ע ברווח  -2ע "ש הפינתי  .מקמו סמן ב ח"ע האמצעי* .
לחזור מ * עד *  3פעמים נוספות ,מבלי לסרוג את  3ח"ע האחרונים בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט
לח"ע הראשון {תמונה  . }9לנתק את החוט ו להכניס את הקצוות.

ספירת תכים בכל צד 12 :בועות  -3עמכ"פ מפוצלות  12 ,רווחי  -3ע"ש 12 ,רווחי  -5ע"ש 15 ,עמ' 2 ,עמ"ק,
 2ח"ע בכל צד – לא כולל את הח"ע האמצעי בכל פינה .

סיבוב ( 42צבע  - )Bפרחים
הערה  :1בסיבוב זה ,תסרגו בע"ש הראשונה אחרי כל בועה  -3עמכ"פ מפוצלת .הע"ש הזו תיצור לולאה
קטנה בראש הבועה  -3עמכ"פ מפוצלת.

הערה  :2כשאתם מתבקשים לסרוג מקדימה ל רווח  -5ע"ש הבא  ,הכניסו את המסרגה מלפנים לאחור לתוך
התך המצוין ואז מאחור קדימה מתחת לרווח  -5ע"ש הבא כך שהרווח  -5ע"ש נמצא מאחורי המסרגה.
כאשר השלמתם את התכים הרלוונטיים ,אתם אמורים לראות את הרווח  -ע"ש מאחורי העבודה.

הערה  :3אנא מקמו סמן ב בועה  -3עמכ"פ השנ י יה בכל צד  .תמצאו את הבועה הזו בראש הפרח הראשון.

הוראות
להתחבר עם ח"ע ח"ק עומד סביב העמ' השני באחד הצדדים .אם אתם מתקשים לזהות את התך הזה ,זהו
העמ' האחרון לפני הרווח  -3ע"ש הראשון {תמונה .}1
*(לסרוג בועה  -3עמכ"פ בע"ש הראשונה אחרי ה בועה  -3עמכ"פ ה מפוצלת הבאה {תמונה  .}2ח"ע ברווח -3
ע "ש שמאחורי הבועה  -3עמכ"פ הזו {תמונות  3ו  .}4 -לסרוג מקדימה ל רווח -5ע"ש מהסיבוב הקודם4 [ :
ע"ש ,בועה  -3עמכ"פ 5 ,ע"ש ,בועה  -3עמכ"פ ] באותה ע"ש {תמונות  5ו  .}6 -ח"ע ח"ק סביב העמ' הבא
{תמונה  12 )}7פעמים 6 .ע"ש ולדלג על  7התכים הבאים .ח"ע ח"ק סביב התך הבא ,שאמור להיות העמ'
השני של הצד הבא {תמונות  8ו * .}9 -
לחזור מ * עד *  3פעמים נוספות ,מבלי לסרוג את הח"ע ח"ק האחרון בחזרה האחרונה .לסגור עם עש "ט
לח"ע ח"ק הראשון .לנתק את החוט ו להכניס את הקצוות.
ספירת תכים בכל צד 36 :בועות  -3עמכ"פ  12 ,רווחי  -4ע"ש 12 ,רווחי  -5ע"ש 13 ,ח"ע ח"ק 12 ,ח"ע – לא
כולל רווחי  -6ע"ש פינתיים של.

הסתכלו על היפים האלה! נכון ש הם ממש יפהפיים ???

אני כבר לא יכולה לחכות למסגר אותם בקשתות קטנות בשבוע הבא .להתראות אז ☺
אנא זכרו להירשם לעדכונים שלי אם אתם מעוניינים להישאר בתמונה .אתם גם מוזמנים לעשות לייק לעמוד
הפייסבוק שלי או לעקוב אחרי ב ,Pinterest ,Google+ ,Bloglovin -טוויטר או אינסטגרם .
סריגה מהנה!

