Charlotte’s Universe Part 12: Almost There
עולמה של שרלוט חלק  :12כמעט שם
תרגום והגהות :מיכל בן -חור  ,איריס פייט,
ברוכים הבאים לחלק  12של עולמה של שרלוט  .אני נעשית מעט עצובה מכיוון שהסוף מתקרב* .ניעור נפשי
וחזרה למוטב *.זה רק אומר שהרפתקה חדשה נמצאת מעבר לאופק .אההה ,זה טוב יותר!

בחלק זה ,נחזור לבקר את חלק  , 5אך עם תכים רבים בהרבה .בתקווה שתמצאו את המקצב של ההלוך
ושוב ללא חילופי צבעים מרגיע .זכרו שתצטרכ ו הרבה סמנים/שאריות חוט עבור חלק זה.

מקורות
•
•

אפש ר למצוא קישורים לסרטונים עבור ימניים ושמאליים (מונחי ארה"ב) לחלק  7כאן בIt’s All in -
.a Nutshell
הוסיפו את הדוגמה הזו ל תור ה  Ravelry -שלכם.

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

תרשימים
קרדיט :מאסאקו קאוואהארה  Masako Kawaharaמ.Crochet Hmmm -
אנא עקבו אחרי התרשימים נגד כיוון השעון ,מבלי להתחשב האם אתם ימניים או שמאליים.

עולמה של שרלוט חלק 12
מקרא תרשים
עמוד מקוצר חובק
קדמי

עין שטוחה

עמוד חובק קדמי

עין שרשרת

עמוד חובק אחורי

חצי עמוד

עמוד מקוצר

 -עמוד

 -חצי עמוד חובק קדמי

צבעים על פי שורה
וינטאג' וזריחת השמש
עקבו אחר ציון הצבעים ליד כל כותרת {לדוגמה ,סיבוב ( 1צבע .})A
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אפשרויות צבעים בונוס
•
•
•

חמנייה שארלוט מייקל וואסנאר )Chunky Monkey ( Michael Wassenaar
מקום לחסד סאבי בולה )Skies Light ( Sabi Bulla
לאטה באהבה ג'ני לוומן )Scheepjes Softfun ( Jenny Lowman

אסתר דייקסטרה  Esther Dijkstraתשתף את צבעי

 Scheepjes Stonewashedשלה בכל סיבוב כאן .

הוראות
© דדרי אויס  Dedri Uysו .2021 Scheepjes -כל הזכויות שמורות.
חלק  12הוא חזרה של חלק  ,5אבל עם יותר תכים .אתם תסמנו את ההתחלה והסוף של חלק מהשורות
(מצוינות) עם סמן בחלק זה .אל תסירו את הסמנים עד שתתבקשו לעשות זאת בחלק הבא (ראו את התמונה
בסוף חלק זה).
שורות  103-105דומות לשורות  ,43-45אך עם שינויים קלים.
שורות  106-111הן חזרה על שורות ( 46-51רק עם חזרות רבות יותר) ,כך שהן יהיו כתובות בלבד ,עם
ת מונה אחת בסיום כל שורה כדי להראות את המיקום של הסמנים .אם אתם זקוקים לעזרה צעד -אחר-
צעד(או תרשימים) לשורות אלו ,אנא ראו חלק  5של עולמה של שרלוט .אני כללתי את מספרי השורות
המתאימים בתוך {סוגריים אפ ורים}.

שורה ( 103צבע  - )Aקשתות
סביב הבועה  -3עמכ"פ השנ י יה ( מסומנת ) של צד
נה ל כם  ,לחבר חוט ע"י סריגת
םצ
כלשהוא .הסירו את הסמן ומקמו אותו על הח"ע ח"ק כדי לעזור ל כ ם לזהות אותו בשורה הבאה ( .לסרוג 4
סביב העמ' הבא מסיבוב  2 ,101סיבוב ים מתחת {תמונות 2
ח"ע ברווח  -5ע"ש הבא { תמונה .}1
סביב הבועה  -3עמכ"פ המרכזית הבאה { תמונה 7 )}4
ו  . }3 -לסרוג  4ח"ע ברווח  -4ע"ש הבא.
סביב העמ'
פעמים .צריך להישאר לכם פרח אחד {תמונה  .}5לסרוג  4ח"ע ברווח  -5ע"ש הבא.
סביב הבועה  -3עמכ"פ המרכזית האחרונה
הבא מסיבוב  .101לסרוג  4ח"ע ברווח  -4ע"ש הבא.
.
{ תמונה  .}6לסמן את הח"ע ח"ק בסמן כדי לעזור לכם לזהות אותו בסיבוב  .105לה
ס

כ ם 81 :תכים { 4

ח"ע,

ח"ע ח"ק 7 ,עמ"ק ח"ק ו 8 -עמ' ח"ק}.

שורה ( 104צבע  - )Aשרשראות
שימו לב שהרווח ע"ש האחרון הוא  -6ע"ש ולא  -7ע"ש.
 ,ח"ע בעמ"ק ח"ק הבא .אתם תזהו את העמ"ק ח"ק ע"י הלולאה מאחוריו7 ( .
נה ל כם6 ,
םצ
הס .
ועש"ט בח"ע ח"ק האחרון ( מסומן) .להס
 ,ח"ע בעמ"ק ח"ק הבא)  6פעמים6 .
לה .
אתם תשימו סמן בין שורות  103ו 104 -בתחילת וסיום כל שורה ,אבל לעשות את זה עכשיו יגרום לשורה
להיות מעט מעורערת ,אז אני אזכיר לכם לעשות זאת בסוף שורה .105
ס

כ ם 7 :ח"ע,

רווחים  -6ע"ש ,ו 6 -רווחים  -7ע"ש ( לא כולל העש"ט האחרונה ).

שורה ( 105צבע )A
ה  7 -עמ' שנסרגים ברווחים  -7ע"ש לא ימלאו את כל הרווח .תוודאו שאתם מרווחים אותם בצורה שווה
כשאתם סורגים אותם ,או תזיזו אותם עם האצבעות שלכם לאחר הסריגה .מייגע ,אני יודעת ,אבל חיוני.
באותו רווח
ברווח  -6ע"ש הבא {תמונות  1ו .}2 -לסרוג 4
נה ל כם  1 ,ע"ש- ,
םצ
סביב הח"ע הבא { תמונה  ,}4לסרוג  7עמ' ברווח  -7ע"ש הבא { תמונה 6 )}5
 -6ע"ש {תמונה ( .}3
ברווח  -6ע"ש האחרון { תמונה - .}7
סביב הח"ע הבא { תמונה  .}6לסרוג 4
פעמים.
 ,למקם את ה"רגל" הראשונה ברווח  -6ע"ש האחרון ואת ה"רגל" האחרונה בח"ע ח"ק ( המסומן ) משורה
.
לה
הס
 { 103תמונות  8ו  .}9 -להס
ס

כ ם 19 :תכים {  8עמ"ק,

 -2עמ"ק יחד 18 ,ח"ע ו 7 -עמ' ח"ק}.

למקם זמן בין שורות  103ו 104 -בתחילה ובסיום של כל שורה (במילים אחרות ,ברווח -6ע"ש הראשון
והאחרון).

שורה ( 106צבע }46 { )A
נה ל כם 3 ,ע"ש .לדלג על  2התכים הבאים .עמ' ב 2 -התכים הבאים( .
םצ
הבא ,שיהיה העמ' ח"ק מהסיבוב הקודם .עמ' ב 7 -התכים הבאים )  6פעמים.
.
התכים הבאים .לדלג על  2התכים הבאים ולסרוג עמ' ב  -2 -עמ"ק יחד .לה

סביב התך
בתך הבא .עמ' ב 2 -

לשים סמן סביב התך הראשון והאחרון של שורה .106
ס

כ ם 15 :תכים {  188עמ' ו 7 -עמ' ח"א}.

שורה ( 107צבע }47 { )A
נה ל כם  3 ,ע"ש .לדלג על  2התכים הבאים ( .לסרוג פופקורן בתך הבא ,שצריך להיות העמ'
םצ
ח"א מהסיבוב הקודם .עמ' ב  7 -התכים הבאים)  6פעמים .לסרוג פופקורן בתך הבא .לדלג על  2התכים
.
הבאים ולסרוג עמ' בראש  -3ע"ש ההתחלתיות .לה
לשים סמן סביב התך הראשון והאחרון של שורה .107
ס

כ ם 11 :תכים 184 { .עמ' ו  7 -פופקורן}.

שורה ( 108צבע }48 { )A
נה ל כם 3 ,ע"ש .לדלג על  2התכים הבאים ,שצריכים להיות הפופקורן והעמ' הבא (* .עמ'
םצ
סביב הפופקורן הבא 1 ,ע"ש ולדלג על התך
בתך הבא 1 ,ע"ש ולדלג על התך הבא)  3פעמים.
הבא*.
לחזור מ * עד *  4פעמים נוספות ( .עמ' בתך הבא 1 ,ע"ש ולדלג על התך הבא )
.
לדלג על  2התכים הבאים ולסרוג עמ' בראש  -3ע"ש ההתחלתיות .לה

ם .עמ' בתך הבא.

לשים סמן סביב התך הראשון והאחרון של שורה 108
ס

כ ם 07 :תכים {  80עמ' 5 ,עמ' ח"א ו  10 -רווחים  -1ע"ש}.

שורה ( 109צבע }49 { )A
סביב התך הבא,
נה ל כם 3 ,ע"ש .לדלג על התך הבא והרווח  -1ע"ש הראשון( .
םצ
סביב התך הבא .לדלג על הרווח  -1ע"ש האחרון ועל התך
עמ"ק ברווח  -1ע"ש הבא)  100פעמים.
.
הבא .עמ' בראש  3ע"ש ההתחלתיות .לה
לשים סמן בתך הראשון והאחרון של שורה .109
ס

כ ם 03 :תכים {  101עמ' ח"א,

עמ' ו  100 -עמ"ק}.

שורה ( 110צבע }50 { )A
נה ל כם 3 ,ע"ש .לדלג על  2התכים הבאים ,שצריכים להיות העמ' ח"א והעמ"ק( .
םצ
סביב העמ' ח"א הבא .לדלג על 2
סביב העמ' ח"א הבא 1 ,ע"ש ולדלג על העמ"ק הבא )  98פעמים.
.
התכים הבאים ועמ' בראש  -3ע"ש ההתחלתיות .לנתק חוט לה
לשים סמן סביב התך הראשון והאחרון של שורה .110
ס

כ ם 99 :עמ' ח"א,

עמ' ו 98 -רווחים של  -1ע"ש.

שורה ( 111צבע  - )Bמשולשים { }51
נה ל כם  ,לחבר חוט בסריגת עש"ט בעמ' הראשון .לדלג על התך הבא[( .ח"ע 1 ,ע"ש ,עמ'
םצ
פיקוט] ברווח  -1ע"ש הבא[ .עמ'  1ע"ש ,ח"ע] ברווח  -1ע"ש הבא)  49פעמים .לדלג על העמ' הבא ולסרוג
.
עש"ט בראש  3ע"ש ההתחלתיות .לנתק חוט לה
ס

כ ם 49 :משולשים { כל אחד בנוי מ 2 -ח"ע 1 ,עמ' 1 ,עמ' פיקוט ,ו  2 -רווחים  -1ע"ש }.

כשאתם מגיעים לסוף שורה  , 111אתם משלימים את הצד הראשון .אתם תצטרכו לחזור על שורות 103-
 111עבור כל צד של הריבוע של חלק .11

קחו רגע לבדוק שסימנתם את כל הרווחים הרלוונטיים בצורה נכונה .וייתכן שתרצו לשמור צילום מסך של
התמונה למטה כדי שתוכלו לחזור אליה בשבוע הבא.

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

