
Charlotte’s Universe Part 9:  Petal Border Part 3 

 3חלק  אימרת עלי כותרת  –  9עולמה של שרלוט חלק 

 איריס פייט  חור, - תרגום והגהות: מיכל בן 

של עולמה של שרלוט. השבוע, אנו נשלים את אימרת עלי הכותרת, שהיא גרסה    9ברוכים הבאים לחלק  
 סופי. מרובעת של החלק שעיצבתי בעולמה של  

 

החלק האהוב עלי באימרה הזו הוא היקינתון הסגול הפורח בכל פינה. או... הקשתות גם יפות מאוד... בואו  
 ☺נאמר שהחלק האהוב עלי באימרה הזו הוא האימרה הזו  
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 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  

 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. 
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 הוראות 

 . כל הזכויות שמורות. Scheepjes   0 1- ו   Dedri Uys דדרי אויס    © 

 פרחי צבעוני   – (  A)צבע    84סיבוב  

, סמנו אותם לפני  83סיבוב אסימטרי נוסף. אם תתקלו בקשיים בזיהוי הח"ע השלישי מסיבוב  סיבוב זה הוא  
 שאתם מתחילים. 

ע"ש, הכניסו את המסרגה לתוך העמכ"פ ח"ק ואז  - 1רווח  שמתחת ל   כדי להיכנס לעמכ"פ ח"ק   הערה: 
 ע"ש. - 1השתמשו בשפת המסרגה כדי להכניס אותה מאחורי הרווח  

 

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

ח"ע בתך הבא,  ,    83התכים הראשונים מסיבוב     . לדלג על  81סביב העמ"ק הראשון מסיבוב    עמכ פ ח ק * 
, לדלג   8סביב העמכ"פ ח"ק הראשון מסיבוב    עמ' ח ק   {. 1}תמונה    83שצריך להיות הח"ע השלישי מסיבוב  

הח"ע השני צריך להיסרג בפופקורן  {.  2תמונה  התכים הבאים }   13- ח"ע ב ,  83על התך הבא מסיבוב  
 {. 3ע"ש הראשון }תמונה  - 1להיסרג בח"ע שלפני הרווח  מהסיבוב הקודם. הח"ע האחרון צריך  

{.  5- ו   4תמונות  }    8פופקורן בעמכ"פ ח"ק המדולג מסיבוב  ע"ש הבא, לסרוג תך  - 1רווח  מקדימה ל לסרוג  ) 
 {. 7תמונה  תכים }   10עד שנשארים    ( { 6תמונה  }   83תכים הבאים מסיבוב    7- ח"ע ב 

סביב    עמ' ח ק   {. 8הח"ע החמישי צריך להיסרג בפופקורן מהסיבוב הקודם }תמונה    תכים הבאים.   7  ח ע ב 
סביב העמ"ק    עמכ פ ח ק , ח"ע בתך הבא.  83סיבוב  , לדלג על התך הבא מ  8העמכ"פ ח"ק הבא מסיבוב  

ע"ש הפינתי הבא  -  ח"ע, ח"ע( ברווח     )ח"ע,  .  83ולדלג על התך האחרון מסיבוב    81האחרון מסיבוב  

 {.* 9תמונה  } 

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

 פופקורן.   0 - עמכ"פ ח"ק, ו      עמ' ח"ק,      ח"ע,   164ספירת תכים בכל צד:  



 

 

 



 ( A)צבע    85סיבוב  

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

{. עמ"ק בתך הבא. לסרוג  1תמונה  }   84סביב העמכ"פ ח"ק מסיבוב    עמ' ח ק (.  חבוי *לדלג על התך הראשון ) 
 {. 3תכים הבאים }תמונה    11- עמ"ק ב   {. 2שצריך להיות העמ' ח"ק השני }תמונה  פופקורן בתך הבא,  

תכים הבאים.    4- . עמ"ק ב 84ולדלג על התך הבא מסיבוב    83סביב העמכ"פ ח"ק הבא מסיבוב    )עמכ פ ח ק 
סביב העמכ"פ ח"ק הבא    עמכ פ ח ק   {. 4העמ"ק השני צריך להיסרג בראש תך הפופקורן הבא }תמונה  

תכים    13עד שנשארים    ( { 5תמונה  התכים הבאים }    - ועמ"ק ב   84. לדלג על התך הבא מסיבוב  83מסיבוב  
 {. 6תמונה  } 

עמ"ק בתך    שצריך להיות העמ' ח"ק הבא. {. לסרוג פופקורן בתך הבא,  7תמונה  תכים הבאים }   9- עמ"ק ב 
לדלג על התך האחרון  ביב העמכ"פ ח"ק הבא.  ס   עמ' ח ק   {! 8סמנו את התך הזה בסמן }תמונה  הבא.  

 {.* 9תמונה  ע"ש הפינתי הבא } -  עמ"ק( ברווח     ע"ש,     עמ"ק,     )   . 84מסיבוב  

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

 פופקורן.    - עמכ"פ ח"ק, ו   40,  עמ' ח"ק    עמ"ק,    146ספירת תכים בכל צד:  

 

 



 

 ( A)צבע    86סיבוב  

 אנא שימו לב במיוחד להוראות הפינה בסיבוב זה. 

זוהי הפינה הראשונה  עמ'( באותו רווח.     ,  פופקורן ע"ש, עמ',    3ע"ש הפינתי. ) -  עש"ט בתך הבא והרווח  
 {. 1שלכם }תמונה  

שצריך להיות העמ'  {. לסרוג פופקורן בתך הבא,  2תמונה  עמ' בתך הבא } ,  ( נסתר *לדלג על התך הראשון ) 
העמ' השני צריך להיסרג בתוך  (.  ראו הערה למטה תכים )   3עמ' בכל תך עד שנשארים    {. 3ח"ק }תמונה  

לסרוג פופקורן בתך הבא,  {.  4פופקורן מהסיבוב הקודם. העמ' האחרון צריך להיסרג בתך המסומן }תמונה  
עמ'(     ,  פופקורן עמ',     עמ' בתך האחרון. )   , לדלג על התך הבא {.  5שצריך להיות העמ' ח"ק הבא }תמונה  

 {.* 6תמונה  ע"ש הפינתי הבא } -  ברווח  

, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט בראש  פעמים נוספות   3עד *    לחזור מ * 
 להסיר את הסמנים לאחר שספרתם את התכים שלכם. ע"ש ההתחלתיות.  - 3

 לא כולל הפופקורן הפינתי. פופקורן,     - עמ' ו   190ספירת תכים בכל צד:  

 בין תכי הפופקורן.   184אם אתם רוצים לספור את העמ' שלכם, צריכים להיות    הערה: 



 

 

 

  



 ( A)צבע    87סיבוב  

בקשר לזה.  לא לדאוג  .  1ודילוג על    2תך לכל חזרה ע"י סריגת    מוסיפים   עממ"ש ח"ק כאשר סורגים את ה 
גם לא  בקשר לזה! ו   לא לדאוג   להיות גלי.   ה נטיי שלסיבוב זה יש    מיד ניתן לשים לב נפחית שוב בסיבוב הבא.  

 בקשר לאסימטריה.   לדאוג 

זוהי הפינה  .  בתך הבא עמ'    3ע"ש ולסרוג       עמ'( באותו תך.    ע"ש,    3עש"ט בתך הבא והפופקורן הפינתי. ) 
 הראשונה שלכם. 

  84מסיבוב  העמ' האחרון צריך להיסרג בעמ' שנמצא מעל תך הפופקורן הבא  תכים הבאים.    0 - *עמ' ב 
 {. 2}תמונה  

  -   ( אם אתם שמאליים   מימין משמאל לתך הפופקורן )   85עמכ"פ ח"ק מסיבוב  ה סביב    עממ ש ח ק לסרוג  ) 
אם    משמאל מימין לאותו תך פופקורן )   85סביב העמכ"פ ח"ק מסיבוב    עממש  ח ק {. לסרוג  4- ו   3תמונות  } 

העמ'  {.  7תמונה  התכים הבאים }   7- עמ' ב ,  86מסיבוב  {. לדלג על התך הבא  6- ו   5תמונות  }   -   ( אתם שמאליים 
תכים לפני    11עד שנשארים    ( 84מסיבוב    הבא   האחרון צריך להיסרג בעמ' שנמצא מעל תך הפופקורן 

 {. 8העמ' האחרון של החזרה האחרונה לא ייסרג מעל תך פופקורן }תמונה  הפופקורן הפינתי.  

עמ'     ע"ש ולסרוג     עמ' בתך הבא, שצריך להיות הפופקורן הפינתי.    3התכים הבאים. לסרוג    11- עמ' ב 
 {.* 9תמונה  }   בתך הבא 

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

 עממ"ש ח"ק.   40- עמ' ו   177ספירת תכים בכל צד:  

 

 



 

 ( B)צבע    88סיבוב  

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

העממ"ש ח"ק    2שנסרגים לתוך  ,  ח ע יחד   התכים הבאים.      - (. ח"ע ב נסתר *לדלג על התך הראשון ) 
  ( העממ"ש ח"ק הבאים   2שנסרגים בתוך  ,  ח ע יחד   התכים הבאים.    7- ח"ע בכל אחד מ )   מהסיבוב הקודם. 

ע"ש, ח"ע( ברווח     תכים האחרונים. )ח"ע,    1 - עד סרגתם בתוך כל העממ"ש ח"ק מהסיבוב הקודם. ח"ע ב 
 ע"ש הפינתי הבא.* -  

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

 ח"ע.    198ספירת תכים בכל צד:  



 

 

  



 ( B)צבע    89סיבוב  

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

ע"ש הפינתי  -  עמ'( ברווח     ע"ש,     עמ',     תכים הנותרים. )   197- (. *עמ' ב נסתרלדלג על התך הראשון ) 
 הבא.* 

פעמים נוספות, סלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט בעמ'    3מ * עד *    ר לחזו 
 את הקצוות.   כניס הראשון. לנתק חוט ולה 

 . עמ'  01 ספירת תכים:  

 

 

  



 הי הי הי... הסתכלו על זה!!! 

 

להפסיד  עכשיו, חלקכם שאל היכן המקום הטוב ביותר לסיים את השמיכה מוקדם. ובכן, אם לא אכפת לכם  
טיפים  את העצות שלי תחת    ציג . אני א משק בית רדים, זה יהיה מקום מצוין לעצור... עם מעט עבודת  ו את הו 

 שימושיים ושאלות נפוצות בפוסט המידע. 

 אני מקווה שנהניתם מהחלק הזה! 

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! 
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