
Charlotte’s Universe Part 8 – Petal Border Part 2 

 2אימרת עלי כותרת חלק   – 8עולמה של שרלוט חלק 

 , איריס פייט חור - תרגום והגהות: מיכל בן 

 

של לסרוג יחד עולמה של שרלוט. נהניתי לראות את אמרות עלי הכותרת שלכם    8ברוכים הבאים לחלק  
ואני ממש מצפה לראות את החלק של השבוע צומח לכם בידיים. השבוע,  מתחילות ללבלב בשבוע שעבר,  

נשתמש בתכים פשוטים ובתכים חובקים קדמיים, עם פינת פופקורן מדי פעם בשביל הכיף. האם אתם יכולים  
 לראות את היקינתונים הסגולים שמתחילים להיווצר? 

 

 אגו בקשר לכך! ייתכן שהעבודה שלכם תתחיל להיות גלית בחלק הזה. אנא אל תד 



 מקורות 

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

a Nutshell . 

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

 קיצורים ותכים מיוחדים 

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

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

 ( A)צבע    76סיבוב  

ע"ש. כאשר סורגים ללולאות אחוריות בלבד,  - 3סורגים את הרווחים  שמרו על מתח סריגה נמוך כשאתם  
 התכים שלכם עלולים להראות "מתוחים". אל תדאגו! זה ייפתר באופן קסום. 

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

של העמכ"פ הראשון של עלה הכותרת    בלולאה אחורית {. עמ"ק  1תמונה  הבא }   סביב הח"ע   )עמ  ח ק * 
והפיקוט. ח"ע  הבאים  עמכ"פ    4על    ג { ולדל 3תמונה  }   ע ש   3{.  2תמונה  עמכ"פ השני } של ה   ל א ב הבא. ח"ע  

כל עלי הכותרת.  ב עד שתסרגו    ( { 4תמונה  עמכ"פ האחרון } של ה   ל א ב עמכ"פ השביעי. עמ"ק  של ה   ל א ב 
 {.* 6תמונה  ע"ש הפינתי הבא } - 2עמ'( ברווח    2ע"ש,    2עמ',    2סביב הח"ע הבא. )   עמ  ח ק 

עמ'  ל פעמים נוספות, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט    3לחזור מ * עד *  
 הראשון. 

 האחורי של העבודה. תוכלו לעשות זאת מאוחר יותר. ע"ש לחלק  - 3אל תדאגו להעביר את הרווחים  

ע"ש  - 2לא כולל הרווחים    – עמ' ח"ק{    22עמ',    4עמ"ק,    42ח"ע,    42ע"ש } - 3רווחים    21- תכים ו   110ס ירת תכים בכל צד:  
 הפינתיים. 

 

 



 

  



 ( A)צבע    77סיבוב  

  1ע"ש הפינתי. ) - 2בתך הבא וברווח    עש"ט 
ע"ש  - 2ע"ש, ח"ע( באותו רווח    2ע"ש, ח"ע,  

 זוהי הפינה הראשונה שלכם. פינתי.  

ע"ש  - 3ח"ע ברווח    3תכים הבאים. לסרוג    5- *)ח"ע ב 
תכים    5- תכים. ח"ע ב   5הבא( עד שנשארים  

ע"ש הפינתי  - 2ע"ש, ח"ע( ברווח    2האחרונים. )ח"ע,  
 הבא.* 

פעמים נוספות, בלי לסרוג את    3לחזור מ * עד *  
הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט  

 בח"ע הראשון. 

 ח"ע.   175ס ירת תכים בכל צד:  

 

 

 

  



 ( A)צבע    78סיבוב  

 זוהי הפינה הראשונה שלכם. ע"ש, ח"ע( באותו רווח.    2ע"ש, ח"ע,    1ע"ש הפינתי. ) - 2עש"ט ברווח  

תמונה  }   76סביב העמ' הראשון מסיבוב    עמ  ח ק .  { 1}תמונה   (. ח"ע בתך הבא נסתר הראשון ) *לדלג על התך  
הח"ע האחרון אמור להיסרג בח"ע שסרגתם בעמ' ח"ק  ח"ע בתך הבא.  ,  77{. לדלג על התך הבא מסיבוב  2

 {. 3}תמונה    76מסיבוב  

תכים הבאים.    7- וח"ע ב   77{. לדלג על התך הבא מסיבוב  4תמונה  }   76סביב עמ' ח"ק מסיבוב    )עמ  ח ק 
תכים    3עד שנשארים    ( { 6- ו   5}תמונות    76הח"ע האחרון אמור להיסרג בח"ע שסרגתם בעמ' ח"ק מסיבוב  

 {. 7תמונה  } 

{.  8תמונה  ח"ע בתך הבא } ,  77. לדלג על התך הבא מסיבוב  76סביב העמ' ח"ק האחרון מסיבוב    עמ  ח ק 
- 2ע"ש, ח"ע( ברווח    2ח"ע,  ) .  77ולדלג על התך האחרון מסיבוב    76' האחרון מסיבוב  סביב העמ   עמ  ח ק 

 {.* 9תמונה  פינתי הבא } ה "ש  ע 

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

 עמ' ח"ק{.   24- ח"ע ו   152תכים }   176ס ירת תכים בכל צד:  

 

 



 

 ( A)צבע    79סיבוב  

 {! 7העבירו את עלי הכותרת לקדמת העבודה שלכם לפני שאתם מתחילים }תמונה  

עמ"ק( באותו רווח.    2ע"ש    2)עמ"ק,    (. כל הדרך נספר כעמ"ק לאורך  ע"ש )   2ע"ש הפינתי.  - 2עש"ט ברווח  
 והי הפינה הראשונה שלכם. ז 

שצריך  פופקורן בתך הבא,    ג {. לסרו 1תמונה  התכים הבאים }   3- ב   . עמ"ק ( נסתר *לדלג על התך הראשון ) 
  75{. לתפוס את הפיקוט מסיבוב  3תמונה  תכים הבאים }   3- עמ"ק ב   {. 2להיות העמ' ח"ק השני }תמונה  

לתוך    גם יה של הפיקוט ו י השנ   "ש בעמ"ק הבא. כדי לעשות זאת, ללפף חוט, להכניס את המסרגה לתוך הע 

 {. 5תמונה  }   שתי השכבות {, ולהשלים עמ"ק דרך  4תמונה  }   78התך הבא מסיבוב  

  ( לתפוס את הפיקוט בעמ"ק, כמו קודם   {. 6מונה  ת בעמ' ח"ק }   נסרג התך הרביעי  התכים הבאים.    7- )עמ"ק ב 
שצריך להיות העמ'  תכים הבאים. לסרוג פופקורן בתך הבא,    3- {.עמ"ק ב 8תמונה  תכים }   7עד שנשארים  

 {.* 9תמונה  ע"ש הפינתי הבא } - 2ברווח  (  עמ"ק   2ע"ש,    2עמ"ק,    2תכים האחרונים. )   3- ב   . עמ"ק ח"ק הבא 

פעמים נוספות, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט בראש    3לחזור מ * עד *  
 ע"ש ההתחלתיות. - 2

 פופקורן{.   2- עמ"ק ו   177תכים }   179ס ירת תכים בכל צד:  



 

 

 



 ( A)צבע    80סיבוב  

ההתחלה והסוף של סיבוב זה אינם סימטריים. זה ירגיש מוזר, אני יודעת, אבל זה יגרום לתכי הפופקורן  
 בסיבוב הבא להראות יותר סימטריים. תמיד קיימת שיטה בתוך השיגעון! 

זוהי הפינה  עמ"ק( באותו רווח.    2  ע"ש,   2ע"ש, עמ"ק,    2ע"ש הפינתי. ) - 2בתך הבא ובתוך הרווח    עש"ט 
 {. 1הראשונה שלכם }תמונה  

{.  2תמונה  }   78סביב הח"ע הראשון מסיבוב    עמכ   ח ק (. עמ"ק בתך הבא.  נסתר *לדלג על התך הראשון ) 
תמונה  }   78ח"ק הראשון מסיבוב    ' סביב העמ   עמכ   ח ק ועמ"ק בתך הבא.    79לדלג על התך הבא מסיבוב  

בפופקורן. העמ"ק    נסרג העמ"ק הראשון  תכים הבאים.    9- , ועמ"ק ב 79{. לדלג על התך הבא מסיבוב  3
 {. 4}תמונה    78בעמ"ק שנסרג בעמ' ח"ק מסיבוב    נסרג האחרון  

התכים הבאים.    7- ועמ"ק ב   79. לדלג על התך הבא מסיבוב  78ח"ק מסיבוב    ק " עמ ה סביב    )עמכ   ח ק 
העמ"ק  תכים.    5עד שנשארים    ( { 5}תמונה    78בתוך התך שסרגם בעמ' ח"ק מסיבוב    נסרג העמ"ק האחרון  

סביב העמ'    עמכ   ח ק התכים הבאים.    2- עמ"ק ב   {. 6בפופקורן האחרון של הסיבוב }תמונה    נסרג האחרון  
סביב    עמכ   ח ק ועמ"ק בתך הבא.    79{. לדלג על התך הבא מסיבוב  7תמונה  }   78ח"ק האחרון מסיבוב  

עמ"ק(    2ע"ש,    2עמ"ק,    2{. ) 8תמונה  }   79ולדלג על התך האחרון של סיבוב    78הח"ע האחרון מסיבוב  
 {.* 9תמונה  ע"ש הפינתי הבא } - 2ברווח  

י לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט בראש  פעמים נוספות, בל   3לחזור מ * עד *  
 ע"ש ההתחלתיות. - 2

 עמכ"פ ח"ק{.   24- עמ"ק ו   158תכים }   182ס ירת תכים בכל צד:  

 

 



 

 ( A)צבע    81סיבוב  

  בסיבוב זה. זה יתקן את עצמו בסיבובים הבאים.   העמכ"פ החובקים הקדמיים יהיו מעט בהטייה 

זוהי הפינה הראשונה  עמ"ק( באותו רווח.    2ע"ש,    2ע"ש, עמ"ק,    2ע"ש הפינתי. ) - 2עש"ט בתך הבא וברווח  
 שלכם. 

שצריך  {. לסרוג פופקורן בתך הבא,  1תמונה  התכים הבאים }   4- (. עמ"ק ב נסתר *לדלג על התך הראשון ) 
 {. 3תמונה  תכים הבאים }   5- עמ"ק ב   {. 2ח"ק השני }תמונה    להיות העמכ"פ 

תכים    7- ועמ"ק ב   80{. לדלג על התך הבא מסיבוב  5- ו   4תמונה  }   79סביב הפיקוט מסיבוב    )עמכ   ח ק 
 תכים.   11עד שנשארים    ( { 6}תמונה    79בעמכ"פ ח"ק מסיבוב    נסרג העמ"ק הרביעי  הבאים.  

תכים הבאים    5- . עמ"ק ב 80ולדלג על התך הבא מסיבוב    79האחרון מסיבוב    סביב הפיקוט   עמכ   ח ק 
תכים    4- עמ"ק ב   {. 8שצריך להיות העמכ"פ ח"ק הבא }תמונה  {. לסרוג פופקורן בתך הבא,  7תמונה  } 

 {.* 9תמונה  ע"ש הפינתי הבא } - 2עמ"ק( ברווח    2ע"ש,    2עמ"ק,    2האחרונים. ) 

פעמים נוספות, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט בראש    3לחזור מ * עד *  
 ע"ש ההתחלתיות. - 2

 פופקורן{.   2- עמכ"פ ח"ק ו   21עמ"ק,    142תכים }   185ס ירת תכים בכל צד:  



 

 

 

  



 ( A)צבע    82סיבוב  

זוהי הפינה הראשונה שלכם  ע"ש, ח"ע( ברווח.    2ע"ש, ח"ע,    1ע"ש הפינתי. ) - 2בתך הבא וברווח    עש"ט 
 {. 1}תמונה  

.  80סביב העמ"ק הראשון מסיבוב    עמכ   ח ק התכים הבאים.    2- ח"ע ב (.  נסתר *לדלג על התך הראשון ) 
העמכ"פ ח"ק הבא מסיבוב  סביב    עמכ   ח ק   {. 2תמונה  ח"ע בתך הבא } ,  81לדלג על התך הבא מסיבוב  

 סרג בפופקורן. נ הח"ע הראשון  {.  3תמונה  תכים הבאים }   11- , וח"ע ב 81, לדלג על התך הבא מסיבוב  80

הח"ע  תכים הבאים.    7- ח"ע ב ,  81. לדלג על התך הבא מסיבוב  80סביב העמכ"פ ח"ק מסיבוב    )עמכ   ח ק 
 תכים.   16  עד שנשארים   ( { 4}תמונה    81סרג בעמכ"פ ח"ק מסיבוב  נ השלישי  

הח"ע  תכים הבאים.    11- ח"ע ב ,  81. לדלג על התך הבא מסיבוב  80סביב העמכ"פ ח"ק מסיבוב    עמכ   ח ק 
.  80ח"ק הבא מסיבוב    סביב העמכ"פ   עמכ   ח ק   {. 5סרג בעמ"ק השני אחרי הפופקורן }תמונה  נ האחרון  

,  80סביב העמ"ק האחרון מסיבוב    עמכ   ח ק {.  6תמונה  ח"ע בתך הבא } ,  81לדלג על התך הבא מסיבוב  
ע"ש הפינתי  - 2ע"ש, ח"ע( ברווח    2{. )ח"ע,  7תמונה  , ח"ע בתך האחרון } 81לדלג על התך הבא מסיבוב  

 {.* 8תמונה  הבא } 

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

 עמכ"פ ח"ק{.   24- ח"ע ו   162תכים }   186ס ירת תכים בכל צד:  

 

 



 

 

 ( A)צבע    83סיבוב  

זוהי הפינה הראשונה שלכם  ע"ש, ח"ע( ברווח.    2ע"ש, ח"ע,    1ע"ש הפינתי. ) - 2בתך הבא וברווח    עש"ט 
 {. 1}תמונה  

שצריך להיות בעמכ"פ  תכים הבאים. לסרוג פופקורן בתך הבא,    4- (. ח"ע ב נסתר *לדלג על התך הראשון ) 
.  81עמכ"פ הראשון מסיבוב  ה סביב    עמכ   ח ק {.  2תמונה  תכים הבאים }   8- ח"ע ב   {. 1ח"ק השני }תמונה  

בח"ע לפני העמכ"פ ח"ק }תמונה    נסרג הח"ע האחרון  תכים הבאים.    2- ח"ע ב ,  82לדלג על התך הבא מסיבוב  
3 .} 

תמונה  התכים הבאים }   2- ח"ע ב   . 82ח"ק מסיבוב    פ שצריך להיות העמכ" ולדלג על התך הבא,    ש ע"   1) 
ח"ע בתך הבא  ,  82{. לדלג על התך הבא מסיבוב  5תמונה  }   81ח"ק מסיבוב    סביב העמכ"פ   עמכ   ח ק {. 4
,  82{. לדלג על התך הבא מסיבוב  7תמונה  }   81סביב אותו עמכ"פ ח"ק מסיבוב    עמכ   ח ק {.  6תמונה  } 

 {. 9תמונה  תכים }   17עד שנשארים    ( { 8תמונה  התכים הבאים }   2- ח"ע ב 



 

{.  10תמונה  התכים הבאים }   2- . ח"ע ב 82ע"ש ולדלג על התך הבא, שצריך להיות העמכ"פ ח"ק מסיבוב    1
  8- ח"ע ב ,  82{. לדלג על התך הבא מסיבוב  11תמונה  }   81סביב העמכ"פ ח"ק האחרון מסיבוב    עמכ   ח ק 

- ח"ע ב   {. 13ח"ק הבא }תמונה    שצריך להיות העמכ"פ {. לסרוג פופקורן בתך הבא,  12תמונה  תכים הבאים } 
 {.* 14תמונה  ע"ש הפינתי הבא } - 2ע"ש, ח"ע( ברווח    2. )ח"ע,  האחרונים תכים    4

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

 ע"ש{. - 1רווחים    20- פופקורן, ו   2עמכ"פ ח"ק,    40ח"ע,    120} ס ירת תכים בכל צד:  

 



 

 עכשיו, רק תסתכלו על זה! האין זה יפה? חכו לשבוע הבא!!! 

 

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! 

 

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

