
Charlotte’s Universe Part 7 – Petal Border Part 1 

 1חלק  עלי כותרת אימרת –  7עולמה של שרלוט חלק 
 

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

  3בת    עלי כותרת   אימרת של עולמה של שרלוט. השבוע אנו מתחילים    7ברוכים הבאים לחלק  
בפני עצמה של כל שמיכה )בהנחה שספירת התכים שלכם    כאימרה חלקים שיכול לשמש  

 מתאימה להצעה למטה(. 

 

של סופי. היה די טריקי לחשב את  6- ו 5 יםהזו כגרסה המרובעת של חלק האימרהרובכם תזהו את 
המתמטיקה )במיוחד כדי להצליח לקבל את היקינתונים הסגולים בפינות(. אווו, רק חכו שנוכל 

להתחיל "לשתול" אותם בשבוע הבא! אני חושבת שתאהבו אותם!! לעת עתה, הפשטות תעשה את  
 זה בזמן שניצור את הבסיס ואת סט הפרחים הראשון. 

  



 
 מקורות 

כאן    7ר למצוא קישורים לסרטונים עבור ימניים ושמאליים )מונחי ארה"ב( לחלק  אפש  •
 . It’s All in a Nutshell  - ב 

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

 קיצורים ותכים מיוחדים 

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

 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 7
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https://www.ravelry.com/patterns/library/charlottes-universe
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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/
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 צבעים על פי סיבוב 
 

 וינטאג' וזריחת שמש 

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

 

 צ'ארלי ורוד 

 C  –   68סיבוב   •

 C  -   69סיבוב   •

 A  -   70סיבוב   •

 B  -   71סיבוב   •

 B  -   72סיבוב   •

 A  -   73סיבוב   •

 B  -   74סיבוב   •

 B  -   75סיבוב   •

 

 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   Scheepjes Stonewashedתשתף את צבעי     Esther Dijkstraאסתר דייקסטרה  
 . סיבוב כאן 

 .הוראות 

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

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://itsallinanutshell.com/2021/07/04/charlottes-universe-video-tutorials/


שמיכה. אם  ההוראות עבור שלושת החלקים הבאים יכולים לשמש כאימרת עלי כותרת בכל  
תכים בכל צד )לא כולל    24+4אתם בוחרים להשתמש בה כאימרה, תצטרכו כפולות של  

 ע"ש פינתיים(. - 2רווחים  

  ( A)צבע    68סיבוב  

זוהי הפינה הראשונה  עמ'( באותו רווח.    2ע"ש,    2ע"ש, עמ',    3ע"ש הפינתי. ) - 2רווח  ל עש"ט  
 שלכם. 

ע"ש הפינתי הבא.*  - 2עמ'( ברווח    2ע"ש,    2עמ',    2התכים לאורך. )   148- *עמ' בכל אחד מ 
פעמים נוספות, מבלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור    3לחזור מ * עד *  

 ע"ש ההתחלתיות. - 3- עם עש"ט ב 

 . ע"ש הפינתיים - 2  י רווחי את  לא כולל    – עמ'    152ספירת תכים בכל צד:  

 

 

 
  



  ( A)צבע    69סיבוב  

(. עמ"ק  ע"ש - 2נספרות כעמ"ק ראשון ורווח  ע"ש )   4ע"ש הפינתי.  - 2עש"ט בעמ' הבא וברווח  
 זוהי הפינה הראשונה שלכם. באותו רווח.  

ע"ש הפינתי הבא.*  - 2ע"ש, עמ"ק( ברווח    2התכים לאורך. )עמ"ק,    152- *עמ"ק בכל אחד מ 
פעמים נוספות, מבלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור    3לחזור מ * עד *  

 את הקצוות.   כניס ע"ש ההתחלתיות. לנתק ולה - 4- עם עש"ט בע"ש השנייה ב 

 . ע"ש הפינתיים - 2רווחי    את   לל לא כו   – עמ"ק    154ספירת תכים בכל צד:  

 

 

  



  ( B)צבע    70סיבוב  

עמ'( באותו רווח.    2ע"ש,    2ע"ש פינתי כלשהוא. )עמ',  - 2לחבר חוט בסריגת עמ' עומד ברווח  
 זוהי הפינה הראשונה שלכם. 

  2ע"ש,    2עמ',    2( ועמ' בכל אחד מהתכים הנותרים לאורך. ) נסתר *לדלג על התך הראשון ) 
פעמים נוספות, מבלי לסרוג את הפינה    3ע"ש הפינתי הבא.* לחזור מ * עד *  - 2עמ'( ברווח  

 האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט בעמ' ההתחלתי. לנתק ולהטמיע את הקצוות. 

 . ע"ש הפינתיים - 2רווחי    את   לא כולל   – עמ'    157ספירת תכים בכל צד:  

 

 

  



  ( C)צבע    71סיבוב  

זוהי הפינה  ע"ש, ח"ע( באותו רווח.    2ע"ש פינתי כלשהו. ) - 2לחבר חוט בח"ע עומד ברווח  
 . הראשונה שלכם 

ע"ש הפינתי הבא.* לחזור  - 2ע"ש, ח"ע( ברווח    2בכל אחד מהתכים לאורך. )ח"ע,    ח"ע ח"א * 
פעמים נוספות, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם    3מ * עד *  

 עש"ט בח"ע הראשון. 

 . ע"ש הפינתיים - 2רווחי    את   לא כולל   – ח"ע    2- ח"ע ח"א ו   157ספירת תכים בכל צד:  

 

 

  



  ( C)צבע    72סיבוב  

זוהי הפינה הראשונה  עמ'( באותו רווח.    2ע"ש,    2ע"ש, עמ',    3ע"ש הפינתי. ) - 2עש"ט ברווח  
 שלכם. 

  הראשון שלכם.   Vזהו תך  ע"ש, עמ'( בתך הבא.    1(. )עמ',  נסתר *לדלג על התך הראשון ) 
  2פעמים. לדלג על התך האחרון. )   52בתך הבא(    Vהתכים הבאים, לסרוג תך    2)לדלג על  

 ע"ש הפינתי הבא.* - 2עמ'( ברווח    2ע"ש,    2עמ',  

פעמים נוספות, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור    3לחזור מ * עד *  
 את הקצוות.   כניס ע"ש ההתחלתיות. לנתק ולה - 3עם עש"ט בראש  

 ע"ש הפינתיים. - 2רווחי  את  לא כולל  - עמ'    4- ו   Vתכי    53פירת תכים בכל צד:  ס 

 

 

  



  ( B)צבע    73סיבוב  

בסיבוב זה תסרגו את הצבעונים. העבודה שלכם תהיה הדוקה למדי בסוף סיבוב זה, אבל אל  
ע"ש  - 2כשאתם סורגים את הרווחים    רפוי תדאגו בקשר לזה יותר מדי. שמרו על מתח סריגה  

 ותהיו בסדר גמור! 

עמ'( באותו רווח.    2  ע"ש,   2ע"ש פינתי כלשהו. )עמ',  - 2לחבר חוט בסריגת עמ' עומד ברווח  
 זוהי הפינה הראשונה שלכם. 

  פעמים.   53(  הבא   Vע"ש של תך  - 1ע"ש ותך פופקורן ברווח    2) (.  נסתר *עמ' בתך הראשון ) 
  2ע"ש, לדלג על    2  מהסיבוב הקודם.   Vתכי פופקורן; אחד בכל תך    53צריכים להיות לכם  

עמ'(    2ע"ש,    2עמ',    2ע"ש הפינתי. ) - 2לפני הרווח  ש העמ' הבאים, ולסרוג עמ' בתך האחרון  
 ע"ש הפינתי הבא.* - 2ברווח  

פעמים נוספות, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור    3לחזור מ * עד *  
 את הקצוות.   כניס . לנתק ולה הראשון עם עש"ט בראש העמ'  

ע"ש  - 2רווחי    את   לא כולל - ע"ש  - 2רווחי    54- עמ', ו   6תכי פופקורן,    53ספירת תכים בכל צד:  
 הפינתיים. 

 

 

  



  ( A)צבע    74סיבוב  

. כאשר אתם  72מסיבוב    V- בין תכי ה   וגם   73ע"ש מסיבוב  - 2בסיבוב זה, תסרגו לתוך הרווחי  
ע"ש הרלוונטי. אני מצאתי שקל יותר אם  - 2רווח  ל   מקדימה , תסרגו  V- סורגים בין תכי ה 

  V- בין תכי ה ש תכים  את ה ע"ש למטה מאחורי העבודה כשסורגים  - 2מקפלים את הרווח  
  מפריעים. פשוט  , אחרת הם  72מסיבוב  

טיפ שימושי: כדי להקל על בדיקת החזרות בסיבוב הבא, אנא הניחו סמן בעמ' הבאים  
במילים אחרות, העמ' הראשון וכל עמ' שמיני    . 49,  41,  33,  25,  17,  9,  1בכל צד:  
   לאחריו. 

זוהי הפינה  ע"ש, ח"ע( באותו רווח.    2ע"ש פינתי כלשהו. ) - 2לחבר חוט בח"ע עומד ברווח  
 הראשונה שלכם. 

רווח  ל   מקדימה  {. לסרוג  1תמונה  התכים הבאים }   2- ( וח"ע ב נסתר *לדלג על התך הראשון ) 
ע"ש  - 2שנמצא ממש מתחת לרווח  ,  72הראשון מסיבוב    V- ע"ש, עמ' בין העמ' הבא ותך ה - 2

 {. 4תמונה  }   73ע"ש מסיבוב  - 2ח"ע באותו רווח    {. 3- ו   2}תמונות  

ע"ש,  - 2רווח  ל   מקדימה {. לסרוג  5תמונה  ע"ש הבא } - 2לדלג על הפופקורן הבא. ח"ע ברווח  ) 
- 2ח"ע באותו רווח    {. 6ע"ש }תמונה  - 2ממש מתחת לאותו רווח  ,  72מסיבוב    V- עמ' בין תכי ה 

 פעמים.   52(  { 7תמונה  } 73"ש מסיבוב  ע 

האחרון והעמ' הבא    Vמ' בין תך  ע ע"ש,  - 2רווח  ל   מקדימה ע"ש הבא. לסרוג  - 2ח"ע ברווח  
ע"ש,    2תכים האחרונים. )ח"ע,    3- ח"ע ב   {. 8ע"ש }תמונה  - 2ממש מתחת לרווח  ,  72מסיבוב  

 {.* 9תמונה  ע"ש הפינתי הבא } - 2ח"ע( ברווח  

פעמים נוספות, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור    3לחזור מ * עד *  
 את הקצוות.   כניס ח"ע הראשון. לנתק חוט ולה ראש ה עם עש"ט ב 

 ע"ש הפינתיים. - 2רווחי    ת א   לא כולל - עמ'    54- ח"ע ו   113ספירת תכים בכל צד:  

 



 

 

 

  



  עלי כותרת   – (  C)צבע    75סיבוב  

מנע מכמויות גדולות של פרימה, אנא  י תסרגו עלי כותרת. כדי לעזור לכם לה בסיבוב זה,  
סימן  נסרגים בעמ' המסומנים. אם לא,    19- ו   16,  13,  10,  7,  4,  1בדקו שעלי כותרת  

   . שהתבלבלתם 

זוהי הפינה  ע"ש, ח"ע( באותו רווח.    2ע"ש פינתי כלשהו. ) - 2לחבר חוט בח"ע עומד ברווח  
 הראשונה שלכם. 

ועש"ט בעין השלישית    ע"ש   3עמכ"פ בתך הבא.    4התכים הבאים. לסרוג    3לדלג על  ) * 
. לדלג  עמכ"פ הקודמים   4- באותו תך כמו ה עמכ"פ    4לסרוג    זהו הפיקוט שלכם. מהמסרגה.  

הח"ע האחרון צריך להיסרג  פעמים.    20(  { 1תמונה  התכים הבאים וח"ע בתך הבא }   3על  
  3  . עמכ"פ בתך הבא   4התכים הבאים. לסרוג    3דלג על  ל   בעמ' הלפני אחרון מהסיבוב הקודם. 

  4עמכ"פ באותו תך כמו    4לסרוג    זהו הפיקוט שלכם. ועש"ט בעין השלישית מהמסרגה.    ע"ש 
ע"ש הבא  - 2ע"ש, ח"ע( ברווח    2התכים האחרונים. )ח"ע,    3העמכ"פ הקודמים. לדלג על  

 {.* 2תמונה  } 

הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור    פעמים נוספות, בלי לסרוג את   3לחזור מ * עד *  
 את הקצוות.   כניס עם עש"ט בח"ע הראשון. לנתק חוט ולה 

רווחי  את  לא כולל    - עלי כותרת{    21פיקוט }   21- עמכ"פ ו   168ח"ע,    22ספירת תכים בכל צד:  
 ע"ש הפינתיים. - 2

 



 

 

 שיהיה לכם שבוע נפלא!! 

אם אתם מעוניינים להישאר בתמונה. אתם גם מוזמנים    לעדכונים שלי אנא זכרו להירשם  
,  Bloglovin  ,Google+  ,Pinterest- שלי או לעקוב אחרי ב   הפייסבוק לעשות לייק לעמוד  

 . אינסטגרם או    טוויטר 
 סריגה מהנה! 

 

 

 

http://eepurl.com/qzYBP
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

