
Charlotte’s Universe Part 6 – Triangles Part 2 

 2משולשים חלק   –  6עולמה של שרלוט חלק 

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

. השבוע נסיים את המשולשים. הרוב אמור  של עולמה של שרלוט   6ברוכים הבאים לחלק  
. אולם הסיבוב שהוא כולו סביב הריבוע  2כיוון שבאופן כללי זו חזרה על חלק  להיות קליל  

   סליחה!!   . ידרוש קצת ריכוז 

 

ביוני, ביקשתי מאנשים לקנות לי צמח או לתת לי חיתוך מהגינה שלהם.    40מלאו לי    כאשר 
ההיביסקוס  חינניות של פט, הנה  הרעיון מאחורי זה היה שיהיה לי גן מלא ב"אנשים". הנה ה 

'  את עץ התאנה הזה? זה קאת   או ( ... ר שלה   הסיניים   ם פנסי ה של אסתר )והפסיפלורה שלה ו 
את מונטברטיה שלי )שהיא כמו קרוקוסמיה  כן  הבנים. האם הראיתי ל   הזה אלו   יוקה ה וסיימון, ו 

הכביש נתנה לי את זה )ואת החוליות והחינניות של  מהצד השני של  אבל וינטג'(? ליליאן  
האגפנתוס של קיי נטועים בגינה הקדמית ופרימרוסס שלה נטועים במקום שבו אני יכול    דבון(. 

 , באדי הכלב(. תודה מאנוקה של אמי מתה ) ה לראות אותם כשאני עושה את הכלים.  

 ! הבנתם את התמונה: גן של אהבה 

)עונתית,  כך כאשר נעבוד על החלק הזה, אנחנו חוגגים את כל האנשים שמעניקים לנו אושר  
 שנתית, רב שנתית וירוק עד(. אני אחגוג את כולכם!!! 



 מקורות 

 It’s All  - כאן ב   4פשר למצוא קישורים לסרטונים עבור ימניים ושמאליים )מונחי ארה"ב( לחלק  א  •

in a Nutshell . 

 שלכם.   yrRavel- תור ה הוסיפו את הדוגמה הזו ל  •

 קיצורים ותכים מיוחדים 

הסתכלו    – במהלך ההתקדמות    PDF- סימניה או לשמור כ ליצור  )כדאי    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. 

 

 6 חלק שרלוט של עולמה

 תרשים מקרא

 

 "   –           

 

 
 "     "  –                
     

 

 "  –           

 

     (3 '   )    

 

 '   -      

 

     5 "   - 

 

 "    –           

 

             

 

'    "  –                

 

       

 

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/
http://www.mooglyblog.com/print-pattern-use-print-friendly-button-moogly/
http://www.mooglyblog.com/print-pattern-use-print-friendly-button-moogly/
https://www.instagram.com/crochet_hmmm/


סיבוב על פי  צבעים     

 וינטאג' וזריחת שמש 

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

 ורוד   צ'ארלי 

   Cצבע    –   52-66שורות   •

 Cצבע    –   67  סיבוב  •

 

 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   Scheepjes Stonewashed  צבעי    תשתף את   Esther Dijkstraאסתר דייקסטרה  

 . בכל סיבוב כאן 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-sunflower-charlotte-colourway/
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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/
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 הוראות 

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

  אנחנו נשלים את המשולשים בחלק הזה. 

 ( A  צבע )   52שורה  

ע"ש, ח"ע בפיקוט    3) לחבר חוט עם ח"ע עומד בפיקוט הראשון.    פונה אליכם,   צ"א   כאשר 
 להפוך. פעמים.    14(  הבא 

 ע"ש. - 3רווחי    14- ח"ע ו   15ספירת תכים:  

 

 

  



 ( A  צבע )   53שורה  

סביב    עמ' ח"ק ע"ש הראשון.  - 3עמ' ברווח  - 3ע"ש. לסרוג מקבץ    3,  פונה אליכם   ק " צ כאשר  
פעמים. לסרוג    12(  סביב הח"ע הבא   עמ' ח"ק ע"ש הבא,  - 3עמ' ברווח    3לסרוג  ) הח"ע הבא.  

 להפוך. ע"ש האחרון. עמ' בח"ע האחרון.  - 3עמ' ברווח  - 3מקבץ  

 מקבצים.   2- עמ' ו   38עמ' ח"ק,    13ספירת תכים:  

 

 

 ( A  צבע )   54שורה  

צריך  תכים הבאים.    6- התכים הבאים. עמ' ב   2ע"ש. לדלג על    3,  פונה אליכם   א " צ כאשר  
  8התכים הבאים ועש"ט בתך הבא.    2ע"ש, לדלג על    3)   עמ' ח"ק. ה להישאר עמ' אחד לפני  
התכים הבאים. עמ'    2ע"ש ולדלג על    3ע"ש.  - 8  של   לולאה כך שנוצרת  ע"ש ועש"ט באותו תך  

התכים    2עמ' בתך הבא. לדלג על    תכים.   4ריכים להישאר  צ פעמים.    4(  תכים הבאים   5- ב 
 . להפוך ע"ש ההתחלתיות.  - 3הבאים ועמ' בראש  

 ע"ש. - 8רווחי    4- ע"ש ו - 3רווחי    8עמ',    29ספירת תכים:  

 

 



 ( A  צבע )   55שורה  

  5) התכים הבאים.    4- התכים הבאים. עמ' ב   2ע"ש. לדלג על    3,  פונה אליכם   ק " צ כאשר  
  5פעמים.    3(  הבאים   העמ'   5- ע"ש, עמ' ב - 8ע"ש ועל הלולאה  - 3שני הרווחי  , לדלג על  ע"ש 
  2תכים הבאים. לדלג על    4- ע"ש, עמ' ב - 8ע"ש ועל הלולאה  - 3, לדלג על שני הרווחי  ע"ש 

 . להפוך ע"ש ההתחלתיות.  - 3- ה התכים הבאים ועמ' בראש  

 
 ע"ש. - 5רווחי    4- עמ' ו   25ספירת תכים:  

 

 

 
 ( A  צבע )   56שורה  

תכים    3- (. לדלג על התך הראשון. ח"ע ב לא נספרת כתך ע"ש )   1,  פונה אליכם   א " צ כאשר  
עם  ע"ש  - 8ע"ש, לתפוס את הלולאה  - 5ח"ע ברווח    5הבאים. לדלג על התך הבא. )לסרוג  

ע"ש האחרון, לזכור  - 5ח"ע ברווח    5פעמים. לסרוג    3(  תכים הבאים   5- ח"ע האמצעי. ח"ע ב ה 
התך הבא    תכים הבאים. לדלג על   3- ח"ע האמצעי. ח"ע ב עם ה ע"ש  - 8לתפוס את הלולאה  

 . להפוך ע"ש ההתחלתיות.    3וח"ע בראש  

 ח"ע.   42ספירת תכים:  

 

 



 19חזרה על שורה    – (  A  צבע )   57שורה  

עמ'  - 3זה המקבץ  התכים הבאים.    2פני  עמ' יחד על  - 2ע"ש,    2,  פונה אליכם   ק " צ כאשר  
  פני   עמ' על - 3, לסרוג מקבץ  ע"ש   2)   התכים הראשונים.   3על    צריך ליפול   הראשון שלכם והוא 

 . להפוך פעמים.    13(  התכים הבאים   3

ע"ש. - 2רווחי    13- מקבצים ו   14ספירת תכים:  

 

 

 ( A  צבע )   58-66שורות  

 . A( בצבע  2)חלק    20-28לחזור על שורות  

עד    52, יהיה לכם משולש מושלם אחד. תצטרכו לחזור על שורות  66לסוף שורה    תגיעו כאשר  
 כדי שתסיימו שוב עם ריבוע.   4עבור כל צד של הריבוע מחלק    66

 



 "* במלל   עשיר ( *ידוע גם כ"סיבוב  A)צבע    67סיבוב  

מסביב  הסיבוב הזה מכיל הרבה מילים, אז הכינו את עצמכם. אנחנו עומדים לסרוג כל הדרך  
כמעט כמו שאני הייתי צריכה להתרכז כדי  לשרלוט. זה לא מסובך; אתם רק צריכים להתרכז ) 

 לכתוב את הסיבוב הזה!(  

כאשר אתם סורגים אותו. זה מה שאני    בוידיאו עבור סיבוב זה אני ממליצה בתוקף שתצפו  
 דקות.   58- עשיתי בפעם הזו בסיבוב. ראו את סמן ה 

ע"ש,    2ע"ש הפינתיים. ) - 2רווחי  מ ח"ע עומד באחד    עם , לחבר חוט  פונה אליכם   ק " צ כאשר  
 . 1תמונה    –   זוהי הפינה הראשונה שלכם ח"ע( באותו רווח.  

.  { 2תמונה }   של המשולש   65עמכ"פ וראש שורה  - 5תכים הבאים. ח"ע בין הבועה    3- *ח"ע ב 
ח"ע בצד המקבץ.    2לסרוג    .  { 3תמונה } השורות הבאות   8- ח"ע בצד של כל אחת מ   3לסרוג  

.  3שמעל פרחי הבנסקיה מחלק    הח"ע שורת  שצריכה להיות  ח"ע בצד של השורה הבאה,  
ח"ע בצד של השורה הבאה,  .  { 4תמונה }   השורות הבאות   3- ח"ע בצד של כל אחת מ   3לסרוג  

לסרוג    . { 5ה  תמונ }מצוינים עם חץ ב   ע"ש( מעל המשולשים   3שצריכה להיות השורה של )ח"ע,  
לתוך "שורת המשולש", ח"ע בפיקוט, לדלג על הח"ע שסוגר את הפיקוט וח"ע בעמ' הבא,  

   .  { 5תמונה }   ע"ש הבא, ח"ע בח"ע הבא - 1ח"ע ברווח  

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0MhNKmEdJB8&feature=youtu.be


בחלק הזה. אני סרגתי כל אחד מהם בצבע אפרסק כדי שתראו איפה הם    עמ"ק   4: יש  הערה 
 מופיעים. 

ח"ע בצד של המקבץ. עמ"ק    2השורות הבאות. לסרוג    5- ח"ע בצד של כל אחד מ   3לסרוג  
עמ"ק בין    . 42ע"ש הבא מסיבוב  - 5ח"ע ברווח    6סרוג  ל .  { 6תמונה }   בח"ע ח"ק בראש ה"פרח" 

העבודה שלכם, ח"ע    מאחורי ע"ש  - 6עלה הכותרת הבא והח"ע ח"ק הבא. לשמור על הרווח  
הח"ע הרביעי צריך ליפול על התך המסומן  .  41מסיבוב    ם הפינתיים תכי ה   7- בכל אחד מ 

 . . אל תסירו את הסמן עדיין 41מסיבוב  

זה נופל על התך  של צד    75- למעשה, לפני שאתם ממשיכים, ייתכן שתרצו לבדוק שהתך ה 
שמכיל את הסמן )ראו הערה למטה(. לכן אנא עצרו וספרו. אתם תהיו מאוד עצבניים עלי אם  

הספירה שלכם נכונה וגרמתי לכם לבזבז את הזמן שלכם. אתם תהיו סופר עצבניים על  
 עצמכם אם לא תעשו זאת, ובסוף תצטרכו לחזור על כל הסיבוב!!! 

 

ע"ש הבא מסיבוב  - 4ח"ע ברווח    6לסרוג    ח"ק הראשון ועלה הכותרת הבא.    עמ"ק בין הח"ע 
   .  { 7תמונה }   . עמ"ק בח"ע ח"ק בראש ה"פרח" 42

   

  



  השורות הבאות   5- מ ח"ע בצד של כל אחת    3ח"ע בצד של המקבץ. לסרוג    2לסרוג  
ע"ש הבא, ח"ע  - 1לסרוג לתוך "שורת המשולש", ח"ע בח"ע הבא, ח"ע ברווח    .  { 8תמונה } 

  3שצריכה להיות השורה של )ח"ע    בעמ' הבא, ח"ע בפיקוט. ח"ע בצד של השורה הבאה, 
של  השורות הבאות. ח"ע בצד    3- ח"ע בצד של כל אחת מ   3לסרוג    ע"ש( מעל המשולשים. 

ח"ע בצד    2. לסרוג  3ח"ע מעל פרחי הבנסקיה מחלק  ה שצריכה להיות שורת  השורה הבאה,  
. לדלג  { 10תמונה }   השורות הבאות   8- ח"ע בצד של כל אחת מ   3לסרוג  .  { 9תמונה }   של המקבץ 

ע"ש  - 2ע"ש, ח"ע( ברווח    2)ח"ע,    . { 11  תמונה }   התכים האחרונים   3- על העש"ט. ח"ע ב 
 . { 12תמונה }   הפינתי הבא 

 

פעמים נוספות, מבלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה.    3* עד *  - * לחזור מ 
 "ע הראשון. לח לסגור עם עש"ט  

 {. ע"ש הפינתיים - 2לא כולל הרווחי    – עמ"ק    4- ח"ע ו   144תכים }   148ספירת תכים בכל צד:  

מסיימים  . ברגע שאתם  41של כל צד צריך ליפול על התך המסומן מסיבוב    75- התך ה  הערה: 

 הצדדים ובדקתם את ספירת התכים, אנא המשיכו והסירו את כל הסמנים.   4את כל  



 

 דקות של לעשות פשוט כלום!   30- וואו.. אני חושבת שזה ראוי לכוס תה חזקה ו 

 

 ( Sabi Bullaעיצוב צבעים ע"י סאבי בולה )   מרווח של חמלה 

 שבוע נהדר!! 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-space-for-grace-colourway/

