
Charlotte’s Universe Part 11:  Forget-Me-Nots {Again} 

 : פרחי זכריני }שוב{ 11עולמה של שרלוט חלק  

 איריס פייט חור, - תרגום והגהות: מיכל בן 

רדים שלכם פורחים השבוע.  ו של עולמה של שרלוט. מאוד נהניתי לראות את כל הו   11ברוכים הבאים לחלק  
 הלוואי שידעתי כמה מהם סרגנו ביחד! 

 

בחלק זה, נחזור לפרחי זכריני היפהפיים. אני חושבת שבהחלט נכון לומר שחלק מכם היו מעדיפים לשכוח  
 פעמיים. - אבל אני אוהבת אותם, ואני חושבת שהם שווים כל ליפוף   אותם! 

 



 מקורות

 It’s All in  - כאן ב   11רים לסרטונים עבור ימניים ושמאליים )מונחי ארה"ב( לחלק  ר למצוא קישו אפש  •

a Nutshell . 

 שלכם.   yrRavel- 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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 מקרא תרשים

 

        עין שטוחה

 

           חצי עמוד חובק קדמי

 

       עין שרשרת

 

           עמוד חובק אחורי

 

       חצי עמוד

 

               בועה של   
 עמודים כפולים

 

        עמוד מקוצר

 

                  

 

       - עמוד

 

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  –   97סי      •

 C  –   98סי      •

 B  –   99סי      •

 B  –   100סי      •

 A  –   101סי      •

 A  –   102סי      •

 

 

 

 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  •

 . 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    97סיבוב  

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

ע"ש  - 2עמ'( ברווח    2ע"ש,    2עמ',    2התכים לאורך. )   221- (. עמ' בכל אחד מ חבוי *לדלג על התך הראשון ) 
 הפינתי הבא.* 

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

 ע"ש הפינתיים. - 2לא כולל הרווחים      עמ'    225ס י     ים      ד:  

 

 

  



 ( B)צבע    98סיבוב  

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

- 2עמ'( ברווח    2ש,  ע"   2עמ',    2. ) הצד   התכים לאורך  224- (. עמ' בכל אחד מ חבוי *לדלג על התך הראשון ) 
 "ש הפינתי הבא.* ע 

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

 ע"ש הפינתיים. - 2לא כולל הרווחים      עמ'    228ס י     ים      ד:  

 

 

  



 ( A)צבע    99סיבוב  

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

 ע"ש הפינתי הבא.* - 2עמ'( ברווח    2ע"ש,    2עמ',    2. ) הצד   בכל תך לאורך           * 

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

 ע"ש הפינתיים. - 2לא כולל הרווחים      עמ' ח"א{    228- עמ' ו   4תכים }   2 2ס י     ים      ד:  

 

 

  



 ( C)צבע    100סיבוב  

. כמו קודם, אתם תצטרכו להתרכז בסיבוב הזה. זה לא קשה, אך אתם צריכים לשים  40זוהי חזרה על סיבוב  
 לב. 

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

התכים הבאים.    2(. לדלג על התך הבא. ]עמ', עמ"ק, ח"ע[ בתך הבא. לדלג על  חבוי עמ' בתך הראשון ) * 
זוהי החזרה הראשונה שלכם. שימו לב  ]ח"ע, עמ"ק, עמ'[ בתך הבא. לדלג על התך הבא. עמ' בתך הבא.  

 שהחזרה מתחילה ומסתיימת בעמ'. 

התכים הבאים. ]ח"ע, עמ"ק,    2עמ' בתך הבא ולדלג על התך הבא. ]עמ', עמ"ק, ח"ע[ בתך הבא. לדלג על  ) 
  2ע"ש הפינתי. ) - 2עד שלא נשארים תכים לפני הרווח    ( עמ'[ בתך הבא. לדלג על התך הבא ועמ' בתך הבא 

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

פעמים נוספות, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסרוג עם עש"ט בראש     זור מ * עד *  לח 
 העמ' ההתחלתי. לנתק חוט ולהסתיר את הקצוות. 

 ע"ש הפינתיים. - 2לא כולל הרווחים      ח"ע{    58עמ"ק,    58עמ',    120תכים }   6 2ס י     ים      ד:  

 

 



 פרחים   - (  B)צבע    101סיבוב  

. אם אתם צריכים עזרה להיזכר איך  41זכרו שבסיבוב זה הרבה פעמים תשאלו 'מה?', בדיוק כמו בסיבוב  
 . 41אנא ראו מדריך בתחילת סיבוב  עמכ"פ מפוצלת,  - 3לסרוג בועה  

זוהי הפינה  נוספים באותו רווח.    ח"ע   2לסרוג  ע"ש פינתי כלשהו.  - 2לחבר חוט בסריגת ח"ע עומד ברווח  
 הראשונה שלכם. 

כדי לעשות זאת, הכניסו את  (, עמ' בתך הבא. עמ' בין אותו עמ' והעמ' הבא.  חבוי *עמ"ק בתך הראשון ) 
מפוצלת.  - עמכ"פ -  - . לסרוג בועה        )   הלולאות.   2המסרגה שלכם בין העמודים של התכים, לא רק לראש  

שיהיה  עמ' בתך הבא,    . עמ' לא סרוגים   2צריכים להישאר  פעמים.    29(  העמ' הבאים   2. לסרוג עמ' בין        5
 ע"ש הפינתי. - 2ח"ע ברווח     עמ"ק בתך הבא. לסרוג  מעט חבוי ע"י העמ' האחרון שסרגתם.  

ח"ע האחרונים בחזרה האחרונה. לסרוג עם עש"ט     - פעמים נוספות, בלי לסרוג את ה    לחזור מ * עד *  
 בח"ע ההתחלתי. לנתק חוט ולהסתיר את הקצוות. 

  2עמ',    2 ע"ש,  - 5רווחים    29ע"ש,     רווחים    29מפוצלות,  - עמכ"פ -  - בועות   29ס י     ים      ד:  
 לא כולל הח"ע הפינתי האמצעי.     ח"ע בכל צד    2- עמ"ק ו 

 

 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-part-4-forget-me-nots/#split-tr-bobble
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-part-4-forget-me-nots/#split-tr-bobble
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlottes-universe-cal2021/charlottes-universe-part-4-forget-me-nots/#split-tr-bobble


 פרחים   - (  B)צבע    102סיבוב  

 , אך עם הרבה יותר פרחי זכריני! 42סיבוב זה זהה לסיבוב  

 אנא זכרו: 

מייד אחרי הבועה ת מפוצלת  - עמכ"פ - 3- בועה   כל   השרשרת הראשונה אחרי  • קטנה  לולאה  - עמכ"פ - 3- יצור 
 פוצלת. מ 

 ה בכל צד בסמן )זו שבראש הפרח הראשון(. י עמכ"פ השני - 3- לסמן את הבועה  •
חזרה    עמכ"פ - 3- הבועה  • כל  ל נסרגת    לא הראשונה של  רק השנ - 5רווח  מקדימה  והשלישית י ע"ש.  .  יה 

 עזרה. ב   רך יש לך צו אם    42אנא הסתכלו היטב בתמונות בסיבוב  

אם אתם מתקשים לזהות את התך, זהו  סביב העמ' השני בצד כלשהוא.    עומד           לחבר חוט בסריגת  
 ע"ש הראשון. - 3העמ' האחרון לפני הרווח  

ע"ש שמאחורי  -  ברווח    המפוצלת. ח"ע - עמכ"פ -  - הראשונה אחרי הבועה   ש ע" עמכ"פ ב -  - לסרוג בועה ) * 
,        5עמכ"פ,  -  - , בועה       4]   :       סי       דם   5        די     עמכ"פ הזו. לסרוג  -  - הבועה 
תכים הבאים.    7- ולדלג על ה         6פעמים.    29(  סביב העמ' הבא           באותו רווח.    [ עמכ"פ -  - בועה 

 * ריך להיות העמ' השני של הצד הבא. שצ סביב התך הבא,            

פעמים נוספות, בלי לסרוג את הח"ע ח"ק האחרון בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט     לחזור מ * עד *  
 לנתק חוט ולהסתיר את הקצוות.   בח"ע ח"ק הראשון. 

ע"ש האחרון של כל צד בסמן. אל תסירו אותם עד שתתבקשו    5ע"ש הראשון והרווח  - 4לסמן את הרווח  
 . 112בסיבוב  לעשות זאת  

    ע"ש  - 5רווחים    29- ע"ש, ו - 4רווחים    29ח"ע ח"ק,    0 ח"ע,    29עמכ"פ,  -  בועות    87ס י     ים      ד:  
 הפינתיים. ע"ש  - 6לא כולל הרווחים  

 



 

 אם כבר אנחנו בנושא סמנים... 

סמנים , תוכלו    + 50בשבוע הבא, אנחנו נשתמש בסמנים כאילו הם האופנה האחרונה. אם אין לכם  
ינת להסתיר את הקצוות  להשתמש בשאריות חוטים. אם אין לכם שאריות חוטים, עכשיו זו הזדמנות מצו 

 שעדיין לא הסתרתם... ואז השתמשו בקצוות אלה כסמנים לסמן איתם את העבודה שלכם. 

אם אתם מעוניינים להישאר בתמונה. אתם גם מוזמנים לעשות לייק לעמוד    לעדכונים שלי נא זכרו להירשם  א 

 . אינסטגרם או    טוויטר ,  Bloglovin  ,Google+  ,Pinterest- שלי או לעקוב אחרי ב   הפייסבוק 

 

 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

