
Charlotte’s Universe Part 10:  Roses 

 : ורדים 10עולמה של שרלוט חלק  

   , איריס פייט  חור - תרגום והגהות: מיכל בן 
. השבוע נסרוג ורדים. מאה מהם! בקריאה חוזרת של  של עולמה של שרלוט   10ברוכים הבאים לחלק  
ורדים הללו. אני חושבת שאני אכלול אותה לאחר  ו הערה גלויית לב על סריגת כל ה ההערות שלי, מצאתי  

 שלי.   חשיבה רדים כדי שתוכלו לקבל הצצה אל ה ו סיבוב הו 

 

. לקח לי ארבעה ימים של סריגה ופרימה כדי להבין  ביותר   אהוב עלי ה רדים הם לחלוטין צירוף התכים  ו הו 

תמש בהם שוב  , ואני מאוד מרוצה מהצורה בה הם יצאו. אני רק רוצה להש בעולמה של סופי איך לסרוג אותם  

 להיות בעיצוב.   חייבים ושוב. ומכיוון שסופי ושרלוט הן אחיות, הם היו  

הרבה אנשים שאלו אותי אם הם יכולים להכין תרשימים לסופי, והתשובה שלי תמיד היתה "אם אתם יכולים  
. ואז  רדים, אתם יכולים להכין תרשים לסופי". חמש שנים עברו, והאתגר נותר ללא מענה ו להכין תרשים לו 

)ועובדת על    ולחלומה של סופי שרונית מאוד, שעשתה את כל התרשימים לשרלוט  י פגשתי את מאסאקו הכ 
תרשימים לכל הדוגמה של סופי(. אני לא יכולה לתאר לכם כמה אני מרוצה מהפתרון שלה לתרשימים של  

 הורדים. מאסאקו, את מבריקה! 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/sophies-universe-cal-2015/sophies-universe-cal-2015-information/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/sophies-dream-pattern/


אחרת, ומכיוון שאני חולקת הצצות, התקשיתי לפענח את הפינות של חלק זה. בנקודה מסוימת  בהערה  
 כדי לתקן את עיצוב הפינות.   9חזרתי לחלק  

 

ביקשתי מקסנדר לצלם וידאו קצר של זה עבורי, וזה היה הפרצוף שלו כשאמרתי לו שאני עומדת לקחת  
 מספריים אל השמיכה! 

 

 לקשקש. בסדר, אני יודעת שאתם מתרגשים להתחיל, אז אפסיק  

  



 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  •

 מיוחדיםקיצורים ותכים  

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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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/


 צבעים על פי סיבוב 

 וינטאג' וזריחת השמש 

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

  

 צ'ארלי ורוד

 B  –  90סיבוב   •

 B  –  91סיבוב   •

 C  –  92סיבוב   •

 A  –  93סיבוב   •

 B  –  94סיבוב   •

 B  –  95סיבוב   •

 B  –  96סיבוב   •

 

 בונוס   אפשרויות צבעים 

 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  •

 . כאן שלה בכל סיבוב     Scheepjes Stonewashedתשתף את צבעי     Esther Dijkstraאסתר דייקסטרה  

 

  

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/


 הוראות 

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

 ( A)צבע    90סיבוב  

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

 ע"ש הפינתי הבא.* - 2עמ"ק( ברווח    2ע"ש,    2עמ"ק,    2התכים לאורך. )   201- סביב כל אחד מ   א ” ח עמ'  * 

פעמים נוספות, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"א בראש    3לחזור מ * עד *  
 העמ"ק הראשון. 

 . א ” ח עמ'    201- עמ"ק ו   4ספירת תכים:  

 

 

  



 ( A)צבע    91סיבוב  

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

תכים    5- עמ' ב התכים הבאים,    3ע"ש, לדלג על    3) תכים הבאים.    5- (. עמ' ב חבוי התך הראשון ) *לדלג על  
תכים    4- התכים הבאים, עמ' ב   3ע"ש, לדלג על    3ע"ש הפינתי.  - 2תכים לפני הרווח    7עד שנשארים    ( הבאים 

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

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

 ע"ש. - 3רווחים    25- עמ' ו   133ספירת תכים בכל צד:  

 

 

  



 עלים   - (  C)צבע    92סיבוב  

זוהי הפינה  ע"ש.  - 2עמ' נוספים באותו רווח    10ע"ש פינתי כלשהו. לסרוג  - 2עמ' עומד ברווח  עם  לחבר חוט  
 הראשונה שלכם. 

 {. 1תמונה  התכים הבאים }   3- ח"ע ב   , ( הראשון ביניהם יהיה חבוי התכים הראשונים )   2*לדלג על  

תך האמצעי  ב   עמכ"פ - 3בועה  , לסרוג  91ע"ש מסיבוב  - 3רווחי  מקדימה ל התכים הבאים. לסרוג    2לדלג על  ) 
  2באותו תך. לדלג על    עמכ"פ - 3בועה  ולסרוג    ע"ש   5  זהו ה'עלה' הראשון שלכם. .  90המדולג מסיבוב  

  הפינתי   ע"ש - 2תכים לפני הרווח    3עד שנשארים    ( { 2-4תמונות  ח"ע בתך הבא }   , 91התכים הבאים מסיבוב  
 הבא. 

 ע"ש הפינתי הבא.* - 2עמ' ברווח    11. לדלג על התך האחרון. לסרוג  התכים הבאים   2- ח"ע ב 

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

עמ' בכל    11- לא כולל ה   – ע"ש  - 5רווחים    25- עמכ"פ )עלים(, ו - 3בועות    50ח"ע,    30ספירת תכים בכל צד:  
 פינה. 

 

 

 

 

 



 ורדים   - (  B)צבע    93סיבוב  

 . 92ע"ש מסיבוב  - 5והרווחי    91ע"ש מסיבוב  - 3מלבד סריגת הפינות, אתם תסרגו רק לתוך הרווחים  

כשדוגמה מבקשת את זה. אם    ם הוורדי לפני שנתחיל את הסיבוב, אני עומדת להראות לכם איך לסרוג את  
 כבר סרגתם את עולמה של סופי, אתם תזכרו את היפים האלה בדרגות שונות של חיבה. 

 ורדים 

רווח  ל   מקדימה {. לסרוג  2- ו   1תמונות  }   92ע"ש מסיבוב  - 5דרך הרווח    91ע"ש מסיבוב  - 3למשוך את הרווח  
אחורי  מ אל  סביב  {. להביא את התך האחרון  3תמונה  ע"ש בלבד } - 3ברווח    ( עמ'  3עמ"ק,    3ח"ע,    2) ע"ש,  - 5

פופקורן  בואו נקרא לזה  {.  6- ו   5תמונות  { ולסגור עם עש"ט בח"ע הראשון, ליצירת טבעת } 4תמונה  העבודה } 
 . ם מותא 

- ו   7}תמונה    מותאם שצריך להיות מאחורי הפופקורן ה ,  92ע"ש מסיבוב    5ברווח    ( , עמ"קעמ'   3ח"ע, עמ"ק,  ) 
חתיכה של חוט אם תהיה לכם בעיה לזהות אותו לאחר מכן  עם  עמ'    3- סמנו את העמ' הראשון מה   {. 8

  מקדימה ים  ג , ולוודא שוב שאתם סור 91ע"ש מסיבוב  - 3כדי לסיים את הורד, לסרוג ח"ע ברווח    {. 9}תמונה  
 {. 10-12תמונות  ע"ש } - 5רווח  ל 

 

 רגשים! בסדר, בואו נתחיל. אני מקווה שאתם מת 

 



סמנו  העמ' הנותרים.    10סביב    א ” ח ח"ע  סביב העמ' הראשון בפינה כלשהי.    עומד   א ” ח ח"ע  לחבר חוט ב 
 זוהי הפינה הראשונה שלכם.   בסמן.   11- השישי מתוך ה   א ” ח את הח"ע  

  ורד   ראו ע"ש הבא ) - 5ע"ש/ - 3ברווח    ורדעמכ"פ. לסרוג  - 3ח"ע הראשונים ועל הבועה    3ע"ש. לדלג על    4* 
- 5ע"ש/ - 3עד שסרגתם בתוך כל הרווחים    ( ע"ש הבא - 5ע"ש/ - 3ברווח    ורד ולסרוג    ע"ש   4)   בתחילת הסיבוב(. 

העמ'    11- סביב כל אחד מ   א ” ח ח"ע  ע"ש.    4ח"ע הבאים.    3- עמכ"פ הבאה ועל ה - 3"ש. לדלג על הבועה  ע 
 * השישי בסמן.   א ” ח לסמן את הח"ע  הפינתיים,  

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

 בכל פינה.   א ” ח ח"ע    11- לא כולל ה   – ע"ש  - 4רווחים    26- ורדים ו   25ספירת תכים בכל צד:  

 

הערה ממני, אלי: "זה לקח נצח! צפיתי ב"ג'ון היקר" וב"מקום מבטחים" בזמן שסרגתי את הסיבוב הזה, כך  
 שניות לורד. לכו לנוח. הרווחתם את זה!   57שעות )ייתכן שהייתי מוסחת לעיתים(.    3שלקח  

 

  



 ( A)צבע    94סיבוב  

. היוצא מן הכלל היחיד יהיו הפינות,  93ע"ש מסיבוב  - ל הרווחי לכ   מקדימה ו   92בסיבוב זה, תסרגו לסיבוב  
 . 93מסיבוב    א ” ח ח"ע    11- בהן תסרגו בתוך ה 

זוהי הפינה  .  א ” ח ע"ש, עמ"ק באותו ח"ע    2)מסומן( פינתי כלשהו.    שישי לחבר חוט בסריגת עמ"ק בח"ע  
 הראשונה שלכם. 

ח"ע    3{. עמ' ב 1תמונה  האחרון }   א ” ח בח"ע  הבאים, עמ"ק    א ” ח ח"ע    3- הבא. ח"ע ב   א ” ח *עמ"ק  בח"ע  
 {. 4תמונה  ע"ש ולדלג על הורד הבא ושני העלים שלו }   4{.  3- ו   2תמונות  }   92הראשונים מסיבוב  

כדי לסרוג בין  בין אותו ח"ע והעלה.    ( עמ', עמ"ק, ח"ע) {.  5תמונה  }   92בח"ע הבא מסיבוב    ( עמ'ח"ע, עמ"ק,  ) 
  ו ה ז הלולאות.    2, הכניסו את המסרגה שלכם מתחת לכל הלולאות של העלה, לא רק לראש  ו התכים האל   2

 {. 6שלכם }תמונה  אחד    ף צד 

 

  ע[ עמ', עמ"ק, ח" ] .  92בח"ע הבא מסיבוב    [ ח"ע, עמ"ק, עמ'] ע"ש ולדלג על הורד הבא ושני העלים שלו.    4) 
 {. 7תמונה  }   1עד שנשאר ורד    ( בין אותו ח"ע והעלה הבא 

בח"ע    "ק {. עמ 8תמונה  }   92ח"ע הבאים מסיבוב    3- ע"ש ולדלג על הורד האחרון ושני העלים שלו. עמ' ב   4
  3- ח"ע ב   התך הזה יהיה קשה לזיהוי. וודאו שאתם מזהים אותו כהלכה. .  93הפינתי הראשון מסיבוב    א ” ח 

זה צריך להיות  {.  9תמונה  הבא }   א ” ח ע"ש, עמ"ק( בח"ע    2הבא. )עמ"ק,    א ” ח הבאים. עמ"ק בח"ע    א ” ח ח"ע  
 הראשון )החבוי(.*   א ” ח הח"ע עם הסמן. אם זה לא, פספסתם את הח"ע  

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

 ורדים שלכם. ו לפני ה   היו ע"ש לאחורי העבודה שלכם כדי שהם לא י - 4להעביר את כל הרווחים  

ע"ש  - 2לא כולל הרווחים    – ע"ש  - 4רווחים    25- עמ' ו   6עמ"ק,    6ח"ע,    6,  ים צדפ   24ספירת תכים בכל צד:  
 בפינות. 

 



 



 ( A)צבע    95סיבוב  

יעזור    . 94מסיבוב    צדף העמ' המרכזיים של כל    2ובין    93מסיבוב    ם הוורדי בסיבוב זה, אתם תסרגו לראש  
. ה"ראש" של הורד נוצר  ם הוורדי תחילה. הסתכלו על אחד    ם הוורדי מאוד אם תכירו את ה"אנטומיה" של  

,  א ” ח . כשאתם סורגים את תכי הח"ע  91ע"ש מסיבוב  - 5, עמ"ק( שנסרגים בתוך רווח  עמ'   3מ)ח"ע, עמ"ק,  
 העמ'.   3- אתם תסרגו אותם לתוך העמ' הראשון מ 

ורדים שלכם! אתם תהיו מוטרדים מאוד אם הם  ו נמצאים מאחורי ה   94ע"ש מסיבוב  - 4וודאו שהרווחים  
 לא. האמינו לי. עשיתי את זה יותר מפעם אחת. 

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

הורד הבא שלכם. לסרוג    מאחורי נמצא    94ע"ש מסיבוב  - 4ע"ש וודאו שהרווח    3תכים הראשונים.    9- *ח"ע ב 
 {. 1תמונה  }   93העמ' בראש הורד מסיבוב    3- סביב העמ' הראשון מ   א ” ח ח"ע  

סביב העמ' הראשון    ח"ע ח"א ע"ש ולסרוג    3{.  2תמונה  העמ' במרכז הצדף הבא }   2ע"ש ולסרוג ח"ע בין    3) 
עד שסרגתם לתוך כל    ( הורד   מאחורי נצא    94ע"ש מסיבוב  - 4לוודא שהרווח  העמ' בראש הורד הבא,    3- מ 
 ורדים. ו ה 

 ע"ש הפינתי הבא.* - 2ע"ש, ח"ע( ברווח    2. )ח"ע,  94תכים האחרונים מסיבוב    9- ע"ש. ח"ע ב   3

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

 ע"ש הפינתיים. - 2לא כולל הרווחים    – ע"ש  - 3רווחים    50- ח"ע ח"א, ו   25ח"ע,    44ספירת תכים בכל צד:  

 

 



 

 ( A)צבע    96סיבוב  

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

סביב    עמ' ח"ק ע"ש הבא,  - 3עמ' ברווח    3  ג לסרו ) תכים הבאים.    9- (. עמ' ב חבוי *לדלג על התך הראשון ) 
אחרונים.  תכים ה   10- ע"ש האחרון. עמ' ב - 3עמ' ברווח    3ע"ש אחד. לסרוג  - 3עד שנשאר רווח    ( הח"ע הבא 

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

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

 הפינתיים. ע"ש  - 2לא כולל הרווחים    – עמ' ח"ק{    49- עמ' ו   173תכים }   222ספירת תכים בכל צד:  

 

 



 . ורדים, כל השאר יהיה קליל )פרט, אולי, לפרחי זכריני בשבוע הבא( ו כעת כשהשלמנו את ה 

 

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

