
Charlotte’s Universe Part 5 – Triangles Part 1 

 1משולשים חלק  –  5עולמה של שרלוט חלק 

 נודלמן - , איריס פייט, טלי שחורי, תמי סולטן שרית גרינברג חור,  - תרגום והגהות: מיכל בן 

של עולמה של שרלוט. האם נהניתם לסרוג את פרחי הזכריני בשבוע שעבר? אני    5ברוכים הבאים לחלק  
 נהניתי לראות אותם צצים בכל הצבעים השונים. 

 

השבוע אנו מציירים סיפור גחמני. אנו מתחילים בסריגת קשתות קטנות שימסגרו את הפרחים. לאחר מכן  

. בתמונה  ולאחר מכן תהיה גדר יתדות לבנה שמאחוריה שוכן אוקיינוס קפוא וסוער פרחי צבעוני,  נשתול  

לם  כו   6- ו   5בהיר מכיוון שבתחילה סרגתי את המשולשים של חלקים    למעלה, המשולשים הקטנים הם באפור 

קפואים יהיו כחולים, ולכן בבחירת הצבעים הסופית )ובהוראות למטה(,  באפור בהיר. אך רציתי שהגלים ה 

 (. Vintage Charlotte- הם נסרגו בצבע מנוגד )שהוא כחול ב 



 

ביום שני שעבר. אני חייבת    Whipsiderryזה אך מתאים, לפיכך, שצילמתי את רוב התמונות השבוע בחוף  

הצילומים הכי פחות מאורגן שלי. בכל פעם שהנחתי את הלוח הלבן כדי לצלם מספר  לומר שזה היה סשן  
 תמונות, אחד או יותר מהבאים קרו: 

 הנה "הלכו" הלוח ועבודת הסריגה.   – משב רוח   •
 אאוצ'י אאוץ' אאוץ', הלוח והעבודה גם כוסו בחול.   – משב רוח עם חול   •
 חול בכל מקום.   – כלבלב חופר   •
 רטיבות וחול בכל מקום.   – כלבלב רטוב   •
 הלוח ועבודה הסריגה נעלמו לכיוונים שונים.   – כלבלבים מתגנבים   •

 סיונות לצלם תמונות. י דם בסבב, ופחות או יותר ויתרתי על הנ תוסיפו לזה כל עונת שנה אפשרית הידועה לא 

  



 1: משולשים חלק  5עולמה של שרלוט חלק  

 מקורות 

 It’s All in  - כאן ב   5אפשר למצוא קישורים לסרטונים עבור ימניים ושמאליים )מונחי ארה"ב( לחלק   •

a Nutshell . 

 שלכם.   Ravelry- תור ה את הדוגמה הזו ל   להוסיף  •

 קיצורים ותכים מיוחדים 

הסתכלו    – במהלך ההתקדמות    PDF- )כדאי לשים סימניה או לשמור כ   תכים מיוחדים וטכניקות אנא ראו  

 אם אתם לא יודעים איך להשתמש בלחצן להדפסה ידידותית(.   במדריך הזה 

 תרשימים 

 . Crochet Hmmm- מ   Masako Kawaharaקרדיט: מאסאקו קאוואהארה  

 אנא עקבו אחרי התרשימים נגד כיוון השעון, מבלי להתחשב האם אתם ימניים או שמאליים. 

 

 

  

 עולמה של שרלוט חלק 5

 מקרא תרשים

 

          –      

 

                    –          

          –                   –         

         –                    –         

           –                 

     -               

                   -          

 

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://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/
https://www.ravelry.com/patterns/library/charlottes-universe
https://www.ravelry.com/patterns/library/charlottes-universe
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-cal-special-stitches-and-techniques/
http://www.mooglyblog.com/print-pattern-use-print-friendly-button-moogly/
https://www.instagram.com/crochet_hmmm/


 שורה צבעים ל 
 

 וינטאג' וזריחת שמש 
 

 ({. A)צבע    1עקבו אחר ציון הצבעים ליד כל כותרת }לדוגמה, סיבוב  

 

 
 ורוד צ'ארלי 

 C  צבע   –   43-50  שורות  •

 Aצבע    –   51  שורה  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anna Mooreקרדיט לתמונות: אנה מור  

 אפשרויות צבעים בונוס 
 Michael Wassenaar   (Chunky Monkey )מייקל וואסנאר    –   חמנייה שארלוט  •

 Sabi Bulla   (Skies Light )סאבי בולה    –   מקום לחסד  •

 Jenny Lowman    (Scheepjes Softfun )ג'ני לוומן    –   לאטה באהבה  •

שלה בכל סיבוב    Scheepjes Stonewashed Coloursתשתף את    Esther Dijkstraאסתר דייקסטרה  

 . כאן 

  

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-sunflower-charlotte-colourway/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-space-for-grace-colourway/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-latte-with-love-colourway/
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/wp-content/uploads/2021/08/Part-5-Close-up-Anna-Moore.jpg


 הוראות 

 . כל הזכויות שמורות. Scheepjes  2021- ו   Dedri Uys דדרי אויס    © 

מעלות. אנו נשלים את    90- יסובב את הריבוע המרכזי ב בחלק זה, נחזור לסרוג משולשים פינתיים. זה  
 . בסוף החלק הזה, תהיה לכם צורה בסגנון מתומן. 6המשולשים בחלק  

 קשתות   - (  A)צבע    43  שורה 

  עמכ"פ שניה באחד הצדדים - 3סביב בועה    ח"ע ח"ק עומד לחבר חוט עם    פונה אליכם,   ק " צ   כאשר 
ח"ע    4לסרוג  )   . ה הבא   שורה כדי לעזור לכם לזהות אותו ב סמן  עם    הזה   לסמן את הח"ע ח"ק.  )מסומנת( 

  {. 3- ו   2}תמונות  שני סיבובים למטה  ,  41סביב העמ' הבא מסיבוב    עמ' ח"ק {.  1תמונה  }   הבא   ע"ש - 5ברווח  
  10(  { 4תמונה  }   הבאה   האמצעית עמכ"פ  - 3בועה  ה סביב    עמ"ק ח"ק .  הבא   ע"ש - 4ח"ע ברווח    4לסרוג  
סביב העמ'    עמ' ח"ק .  הבא   ע"ש - 5ח"ע ברווח    4לסרוג    {. 5אחד }תמונה  צריך להישאר לכם פרח  .  פעמים 

עמכ"פ האמצעית האחרונה  - 3בועה  ה סביב    ח"ק   ח"ע .  הבא   ע"ש - 4ח"ע ברווח    4. לסרוג  41הבא מסיבוב  
 . להפוך   . 45  שורה כדי לעזור לכם לזהות אותו ב סמן  לסמן את הח"ע הזה ב {.  6תמונה  } 

 עמ' ח"ק{   11- עמ"ק ח"ק ו   10ח"ע ח"ק,    2ח"ע,    88תכים }   111ספירת תכים:  

 

 

  



 שרשראות   - (  A)צבע    44  שורה 

אתם תזהו את העמ"ק ח"ק ע"י    פעמים.   10  ( ע"ש, ח"ע בעמ"ק ח"ק הבא   7)   פונה אליכם,   א " צ כאשר  
להסיר את  {.  5- ו   4תמונות  עש"ט בח"ע ח"ק הבא )המסומן( } ע"ש ו   7  {. 1-3הלולאה שמאחוריו }תמונות  

 . להפוך   סמן. ה 

 . היפוך לפני ה   44מראים את ההתחלה והסיום של שורה    6- ו   5תמונות  

 (. נה עש"ט האחרו את ה לא כולל  ע"ש ) - 7  רווחי   11- ח"ע ו   10ספירת תכים:  

 

  



 ( A)צבע    45  שורה 

שאתם מרווחים אותם בצורה שווה, או    לוודא ע"ש לא ימלאו את כל הרווח.  - 7  של   רווחים עמ' שנסרגים ב   7- ה 
 אותם עם האצבעות לאחר הסריגה שלהם. מתיש, אני יודעת, אך חיוני.   להזיז 

עמ' הראשון שלכם  - 3זה נספר כמקבץ  .  הבא   ע"ש - 7יחד ברווח  - מ'ע 2ע"ש,    2  פונה אליכם,   ק " צ כאשר  
  7{, לסרוג  3תמונה  סביב הח"ע הבא }   )עמ' ח"ק {.  2תמונה  ע"ש } - 7עמ' באותו רווח    4לסרוג  {.  1}תמונה  

- 7עמ' ברווח    4{. לסרוג  5תמונה  סביב הח"ע הבא }   עמ' ח"ק   פעמים.   9(  { 4תמונה  }   הבא   ע"ש - 7עמ' ברווח  
ואת ה"רגל"    האחרון   ע"ש - 7"רגליים" ברווח  - מה   2עמ', למקם  - 3{. לסרוג מקבץ  6תמונה  "ש האחרון } ע 

 . להפוך   . הסמן להסיר את  {.  7-9ות  תמונ }   43( משורה  המסומן האחרונה בח"ע ח"ק ) 

 עמ' ח"ק{.   10- עמ', ו   71מקבצים,    2תכים }   83ספירת תכים:  

 

 



 ( A)צבע    46  שורה 

שאתם מדלגים על ראש התך כשאתם סורגים סביב    לזכור ,  זה   שורה כאשר אתם סורגים את העמ' ח"א ב 
 התך. 

מצוינים בחיצים  התכים הבאים }   2- התכים הבאים. עמ' ב   2ע"ש. לדלג על    3  פונה אליכם,   א " צ אשר  כ 
  3שיהיה העמ' ח"ק מהשורה הקודמת }תמונות  סביב התך הבא,    )עמ' ח"א {.  2ומודגמים בתמונה    1בתמונה  

(  { 5תמונה  התכים הבאים }   7- . עמ' ב של העבודה שלכם{   "ק צ ה ומ   צ"א מדגימות איך זה אמור להיראות מ   4- ו 
התכים הבאים ולסרוג עמ' במקבץ    2התכים הבאים. לדלג על    2- סביב התך הבא. עמ' ב   עמ' ח"א פעמים.    9
 . להפוך {.  6תמונה  } 

 עמ' ח"א{.   10- עמ' ו   69כים } ת   79ספירת תכים:  

 

 

  



 ( A)צבע    47  שורה 

שאמור להיות העמ'  לסרוג פופקורן בתך הבא,  ) התכים הבאים.    2ע"ש. לדלג על    3  פונה אליכם,   ק " צ אשר  כ 
  2לסרוג פופקורן בתך הבא. לדלג על  פעמים.    9(  תכים הבאים   7- עמ' ב   {. 1}תמונה    ח"א מהשורה הקודמת 
 . להפוך {.  2תמונה  ע"ש ההתחלתיות } - 3עמ' בראש  התכים הבאים ולסרוג  

 עמ'{.   65- פופקורן ו   10תכים }   75ספירת תכים:  

 

 

  



 ( A)צבע    48  שורה 

קדימה  ל   רה את המסרגה שלכם מאחו   להכניס אתם תסרגו את העמ' הח"א סביב הפופקורן. כדי לעשות זאת,  
 {. 3- ו   2את העמ' כרגיל }תמונות    ולהשלים סביב הפופקורן    אחורה ואז מקדימה  

עמ' בתך הבא,  ) *   שיהיו הפופקורן והעמ' הבא. התכים הבאים,    2ע"ש. לדלג על    3  פונה אליכם,   א " צ אשר  כ 
ע"ש ולדלג על התך    1סביב הפופקורן הבא,    עמ' ח"א {.  1תמונה  פעמים }   3(  ע"ש ולדלג על התך הבא   1

 הבא.* 

עמ' בתך הבא.    ( פעמיים. ע"ש ולדלג על התך הבא   1עמ' בתך הבא,  ) .  פעמים נוספות   7לחזור מ * עד *  
 . להפוך {.  4תמונה  ע"ש ההתחלתיות } - 3התכים הבאים ולסרוג עמ' בראש    2לדלג על  

 ע"ש. - 1  רווחי   34- עמ' ח"א ו   8עמ',    29ספירת תכים:  

 



 ( A)צבע    49  שורה 

סביב התך הבא,    )עמ' ח"א ע"ש הבא.  - 1ע"ש. לדלג על התך הבא ועל רווח    3  פונה אליכם,   ק " צ אשר  כ 
ע"ש האחרון ועל התך  - 1סביב התך הבא. לדלג על רווח    עמ' ח"א פעמים.    32(  ע"ש הבא - 1עמ"ק ברווח  

 . להפוך ת.  ו ע"ש ההתחלתי - 3הבא. עמ' בראש  

 עמ"ק{.   32- עמ' ו   2עמ' ח"א,    33תכים }   67ספירת תכים:  

 

 

  



 ( A)צבע    50  שורה 

סביב העמ'    )עמ' ח"א   שיהיו העמ' ח"א והעמ"ק. התכים הבאים,    2ע"ש. לדלג על    3  פונה אליכם,   א " צ אשר  כ 
התכים    2סביב העמ' ח"א הבא. לדלג על    עמ' ח"א פעם.    30(  ע"ש ולדלג על העמ"ק הבא   1ח"א הבא,  

 . ולהפוך ע"ש ההתחלתיות. לנתק חוט  - 3הבאים ועמ' בראש  

 ע"ש. - 1  רווחי   30- עמ' ו   2עמ' ח"א,    31ספירת תכים:  

 

 

  



 משולשים   - (  B)צבע    51  שורה 

 תסרגו משולשים קטנים.   זה   שורה ב 

ע"ש, עמ' פיקוט[    1]ח"ע,  ) עש"ט בעמ' הראשון. לדלג על התך הבא.  עם  לחבר חוט    פונה אליכם,   ק " צ אשר  כ 
פעמים. לדלג על העמ'    15(  { 2תמונה  ע"ש הבא } - 1ע"ש, ח"ע[ ברווח    1{. ]עמ',  1תמונה  ע"ש הבא } - 1ברווח  

 .  ולהפוך {. לנתק חוט  4תמונה  ע"ש ההתחלתיות } - 3בראש    עש"ט הבא ולסרוג  

 ע"ש{. - 1  רווחי   2- עמ' פיקוט ו   1עמ',    1ח"ע,    2משולשים }כל אחד מכיל    15ספירת תכים:  

 

 

  



עד    43, אתם תשלימו את החלק הראשון של משולש אחד. תצטרכו לחזור על שורות  51כשתגיעו לסוף שורה  
 כך שתסיימו עם צורה של מתומן.   4מחלק  עבור כל צד של הריבוע    51

 

 Space for graceבחירת צבעים של מקום לחסד    –   Sabi Bullaקרדיט לתמונה: סאבי בולה  

זאת...  הנה אתם. איך זה היה? אחרי הפרחים משבוע שעבר, אני בטוחה שהשבוע היה קליל. למרות  
 לעיתים קרובות אני מוצאת שהסיבובים הפשוטים גורמים לרוב הבלבול! 

 . סיפורים אנא זכרו לשתף איתנו את התמונות וה 

אם אתם מעוניינים להישאר בתמונה. אתם גם מוזמנים לעשות לייק לעמוד    לעדכונים שלי אנא זכרו להירשם  

 . אינסטגרם או    טוויטר ,  Bloglovin  ,Google+  ,Pinterest- שלי או לעקוב אחרי ב   הפייסבוק 

 סריגה מהנה! 

 

 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-space-for-grace-colourway/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-space-for-grace-colourway/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-space-for-grace-colourway/
http://eepurl.com/qzYBP
http://www.facebook.com/lookatwhatimade/
http://www.facebook.com/lookatwhatimade/
http://www.facebook.com/lookatwhatimade/
https://www.bloglovin.com/blogs/look-at-what-i-made-4847555
https://plus.google.com/u/0/b/111461394966808442345/111461394966808442345/posts
http://www.pinterest.com/dedri/
https://twitter.com/dedristrydom
http://instagram.com/barbertondaisy

