Charlotte’s Universe Part 13: Corner Flowers
עולמה של שרלוט חלק  :13פרחים פינתיים
תרגום והגהות :מיכל בן -חור ,איריס פייט
ברוכים הבאים לחלק  13של עולמה של שרלוט .בחלק זה ,הלפני אחרון ,אנו נשתול פרחים גדולים בכל פינה
כדי להפוך את השמיכה לריבועית פעם נוספת .אני מקווה שתהנו מהשינוי הקל הזה בטכניקה/עיצוב.

אני מקדישה את החלק הזה לחברה והשכנה הנפלאה שלי ליליאן ,שלימדה אותי כל כך הרבה על צמחים,
חמ לה וחסד בארבעת החודשים הקצרים בהם זכיתי להכיר אותה .אני מרגישה כל כך מבורכת על כך שיש לי
ז י כרונות שלה מקפצת בכל הגינה שלי (ועכשיו בשמיכה הזו ,מכיוון שחשבתי עליה בכל תך שסרגתי עבור
המדריך בתמונות שלמטה).

עולמה של שרלוט חלק  :13פרחים פינתיים
מקורות
•
•

אפש ר למצוא קישו רים לסרטונים עבור ימניים ושמאליים (מונחי ארה"ב) לחלק  7כאן בIt’s All in -
.a Nutshell
הוסיפו את הדוגמה הזו ל תור ה  Ravel ry -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
ק רדיט :מאסאקו קאוואהארה  Masako Kawaharaמ.Crochet Hmmm -
אנא עקבו אחרי התרשימים נגד כיוון השעון ,מבלי להתחשב האם אתם ימניים או שמאליים.
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צבעים על פי שורה
וינטאג' וזריחת השמש
עקבו אחר ציון הצבעים ליד כל כותרת {לדוגמה ,סיבוב ( 1צבע .})A
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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.
בחלק זה ,אתם תמלאו את הפינות .אפשר להשלים את הפינות אחת אחרי השנ י יה ,או שאפשר לחזור על כל
שורה עבור כל פינה  .אני מציעה להשלים פינה אח ת מלאה תחילה (כדי להב ין איך זה) ,ואז להחליט איך
תרצו להמשיך את השלוש האחרות  .עובדים בתוך הרווחים שסימנתם בשורות .102-110
לאחר שאסתר יצרה את הסרטונים עבור חלק זה ,גילינו
משהו חדש על סגנון הסריגה של כל אחת ( ממש חד קרן
אחרי שאנחנו עובדות יחד כבר  6שנים!! ) .אסתר לא מתחילה
עם לולאת בס י ס על המסרגה כשהיא מתחילה עם עין שטוחה.
א ף פעם לא חשבתי על השאלה האם אנשים עושים זאת או
לא  ,אני פשוט הנחתי תמיד שאתם כן! וכולנו יודעים למה
גורמות הנחות...
שתי השיטות נכונות וטובות לחלוטין .אבל ,בחלק זה ,ייתכן
שיהיה קל יותר להשאיר את התך הראשון שלכם במקום אם
אתם ן מתחילים עם לולא ת בסיס על המסרגה.

באופן דומה ,בניתוק חוט ,חלק מהאנשים פשוט מושכים את החוט שלהם דרך ראש התך האחרון ,וחלק
סורגים עין שרשרת נוספת כדי לאבטח את העבודה (גם אני ) .בחלק זה ,ומאותה סיבה ,ייתכן שתמצאו את
זה קל יותר לסרוג עין שרשרת לאחר שהתחברתם עם עש"ט ,ולהדק את העין היטב כדי שהיא תיצור קשר
קטן ( ראו תמונה  6בסוף שורה .)112

שורה ( 112צבע )B
 ,לחבר חוט ע"י סריגת עש"ט ברווח  -5ע"ש האחרון מסיבוב  102בצד כלשהוא ( מסומן
נ
הרווח  -6ע"ש מסיבוב  ( ,102לסרוג
ב סמן  )1תמונה  .1לסרוג בתוך  7התכים הפינתיים מסיבוב 101
 2עמ' בתך הבא ,עמ' בתך הבא ) שלוש פעמים { תמונות  .}2-4לסרוג  2עמ' בתך האחרון {תמונה  .}5עש"ט
ברווח  4ע"ש הראשון מסיבוב  102בצד השני (מסומן ב סמן  )1תמונה .6
לנתק,
ס

ס ן

ס
:

עמ'.

ולהסתיר את הקצוות שלכם.

שורה ( 113צבע )B
ס ריגת בוע ת-2 -עמכ"פ  -מפוצלת
לסרוג בועת -2 -עמכ" פ חלקית בתך/רווח המצו ין { תמונה  .}1לסרוג בועת  -2 -עמכ" פ חל קית בתך/רווח הבא
{ תמונה .}2ללפף ולמשוך דרך כל  5הלולאות שעל המסרגה { תמונה .}3

ך ,לחבר חוט בסריגת עש"ט סביב הבועת -3 -עמכ"פ הלפני -אחרונה מסיבוב  { 102תמונה
נ
 .}1לסרוג בועת -2 -עמכ"פ -מפוצלת מ על  2התכים הראשונים של שורה  { 112תמונה  6 ( .}2ע"ש ,לדלג על
התך הבא ,לסרוג בועת -2 -עמכ"פ -מפוצלת מ על  2התכים הבאים ) פעמים {תמונה  .}3עש"ט סביב הבועת -
 -3עמכ"פ השני יה מסיבוב  102בצד השני {ת מונה .}4
לנתק חוט ולהסתיר את הקצוות שלכם.
ס

 4 :בועות  -2עמכ"פ מפוצלות ו -רווחים  -6ע"ש.

שורה ( 114צבע )C
ך  ,לחבר חוט בסריגת עש"ט בין שורו ת  103ו  ( 104 -מסומן ב סמן  )2תמונה .1
נ
סביב הבועה  -3עמכ"פ המפוצלת מסיבוב  ,102שכבר מכילה עש"ט וח"ע ח"ק {תמונה .}2
סביב הבועה  -2עמכ"פ המפוצלת משורה { 113תמונה  .}3לסרוג  3ח"ע ברווח  -6ע" ש הבא
*
{ תמונה  .}4לסרוג בועת -3 -עמכ"פ בתך הבא (המדולג ) משורה  ,112לסרוג מקדימה ל רווח  -6ע"ש {תמונה
 .}5לסרוג  3ח"ע באותו רווח  -6ע"ש { תמונה *.}6
סביב הבועת -2 -עמכ"פ -המפוצלת הא חרונה
לחזור מ * עד * פעמים נוספות {תמונה  .}7לסרוג
סביב הבועה  -3עמכ"פ השני י ה מסיבוב  ,102שכבר מכילה עש"ט וח"ע ח"ק {תמונה
משורה .113
 .}8עש"ט בין שורות  103ו ( 104 -מסומן ב סמן  )2תמונה .9
לנתק חוט,
ס

ס

ס ן

ולהסתיר את הקצוות שלכם.

 7 :תכים {  8ח"ע 6 ,ח"ע ח"ק ו -בועות  -3עמכ"פ}.

שורה ( 115צבע )A
ך  ,לחבר חוט בסריגת עש"ט בצד של שורה  ( 106מסומנת ב סמן ( .)3עמכ"פ 2 ,עמ')
נ
בתך הראשון של שורה  ( 114אל תדלגו בטעות על הח"ע ח"ק הראשון) – תמונה  .1עמ' ב 4 -התכים הבאים
{ תמונה .}2
סביב הבועת -3 -עמכ"פ הבאה {תמונה  .}3עמ' ב 3 -תכים הבאים ,הראשון מבניהם יהיה חבוי
(
{תמונה .}7
{תמונה  .}4לסרוג  2עמ' בח"ע ח"ק הבא { תמונה  ,}5עמ' ב  3 -תכים ה באים { תמונה ) }6
סביב הבועת -3 -עמכ"פ האחרונה .עמ' ב 4 -תכים הבאים ,הראשון מבניהם יהיה חבוי {תמונה .}8
(  2עמ' ,עמכ"פ) בתך האחרון של שורה  .114עש"ט בצד של שורה ( 106מסומן ב סמן  -)3תמונה .9
לנתק חוט,
ס

ס
:

ס ן

ולהסתיר את הקצוות שלכם.

תכים {  8עמ',

עמ' ח"ק ו -עמכ"פ}.

שורה ( 116צבע )B
ך  ,לחבר חוט בסריגת עש"ט בצד של שורה  ( 107מסומן בסמן ( .)4עמכ"פ 3 ,עמ') בתך
נ
הראשון של שורה { 115תמונה  1 .}1ע"ש ,לסרוג  3עמ' בתך הבא { תמונה  .}2לדלג על  2התכים הבאים,
עש"ט בתך הבא { תמונה  ( .}3לדלג על  2התכים הבאים 3 [ ,עמ ' 1 ,ע"ש 3 ,עמ'] בתך הבא .לדלג על 2
התכים הבאים ,עש"ט בתך הבא {תמונה  4 ) }4פעמים { תמונה  .}5לדלג על  2התכים הבאים ,לסרוג  3עמ'
 3 ( .עמ' ,עמכ"פ) בתך האחרון של שורה  .115עש"ט בצד של שורה ( 107מסומן ב סמן )4
בתך הבא,
{ תמונה .}6
לנתק חוט,
ס

ס
 6 :עמ',

ס ן  ,4ולהסתיר את הקצוות שלכם.
עמכ"פ ו  6 -רווחים  -1ע"ש.

הערה
ההתחלה והסיום של שורות  117-120הן א -סימטריות .בצד השני יהיה תך אחד יותר מאשר בתך הראשון.
זה יגביר את החדות של הפינות.

שורה ( 117צבע )A
ך  ,לחבר חוט בסריגת עש"ט בצד של שורה  ( 108מסומן בסמן  .)5לסרוג  2עמ' בתך
נ
הראשון של שורה  .116עמ"ק בתך הבא ,ח"ע ב 2 -התכים הבאים .ח"ע ברווח  -1ע"ש הבא { תמונה 5 ( .}1
 ,ח"ע ברווח  -1ע"ש הבא {תמונה .}3
{ תמונה 6 .}2
ע"ש ,ח"ע ברווח  -1ע"ש הבא )
{ תמונה  .}4ח" ע ב  2 -התכים הבאים .עמ"ק בתך הבא[ .
(  5ע"ש ,ח"ע ברווח  -1ע"ש הבא )
] בתך האחרון של שורה  .116עש"ט בצד של שורה  ( 108מסומן בסמן  { )5תמונה .}5
לנתק חוט,
ס

ס

ס ן  ,5ולהסתיר את הקצוות שלכם.

 0 :ח"ע,

עמ"ק 4 ,עמ',

עמכ"פ 4 ,רווחים  -5ע"ש ו -רווח  -6ע"ש.

,

שורה ( 118צבע )A
ך  ,לחבר חוט בסריגת עש"ט בצד של שורה  ( 109מסומן בסמן ( .)6עמ' ,עמ"ק) בתך
נ
הראשון של שורה { 117תמונה  .}1ח"ע ב 5 -תכים הבאים { תמונה  .}2לסרוג  6ח"ע ברווח  -5ע"ש הבא,
סביב הח"ע הבא { תמונה
סביב הח"ע הבא { תמונה  3 ( .}3ח"ע 3 ,עמ"ק) ברווח  -5ע"ש הבא,
 3 ( .}4עמ' ,עמכ"פ 2 ,ע"ש ,עמכ"פ 3 ,עמ') ברווח  -6ע"ש הבא {תמונה .}5
סביב הח"ע הבא,
סביב הח"ע הבא 3 ( ,עמ"ק 3 ,ח"ע) ברווח  -5ע"ש הבא {תמונה .}6
לסרוג  6ח"ע ברווח  -5ע"ש הבא {תמונה  .}7ח"ע ב  6 -תכים הבאים {תמונה ( .}8עמ"ק ,עמ') בתך האחרון
של שורה  .117עש"ט בצד של שורה ( 109מסומן ב סמן  { )6תמונה .}9
לנתק חוט,

ס

ס ן  ,6ולהסתיר את הקצוות שלכם.

 5 :תכים {  9ח"ע,
ס
הרווח  -2ע"ש הפינתי

ח"ע ח"ק 8 ,עמ"ק 8 ,עמ',

עמ' ח"ק ו -עמכ"פ} – .לא כולל את

שורה ( 119צבע )A
ך  ,לחבר חוט בסריגת עש"ט בצד של שורה  ( 110מסומן בסמן ( .)7עמ' 2 ,עמ"ק) בתך
נ
הראשון של שורה { 118תמונה  .}1עמ"ק ב  24 -תכים הבאים 2 ( .עמ "ק 2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק) ברווח  -2ע"ש
הפינתי { תמונה .}2
עמ"ק ב 25 -תכים הבאים { תמונה ( .}3
 ( 110מסומן ב סמן  { )7תמונה .}4
לנתק חוט,
ס

ס

,

) בתך האחרון של שורה  .118עש"ט בצד של שורה

ס ן  ,7ולהסתיר את הקצוות שלכם.

 59 :תכים {  55עמ"ק,

עמ' ו  -עמכ"פ}

לא כולל הרווח  -2ע"ש הפינתי.

שורה ( 120צבע )C
של שורה ( 111שורת המשולשים ) חץ בתמונה
ך  ,לחבר חוט בסריגת עש"ט ב
נ
 . 1ייתכן שיהיה מעט קשה להיכנס לעש"ט הזו( .עמ' ,עמ"ק ,ח"ע) בתך הראשון של שורה .119
ב  29 -תכים הבאים( .ח"ע ,עמ"ק,
ב  28 -תכים הבאים( .ח"ע 2 ,ע"ש ,ח"ע) ברווח  -2ע"ש הפינתי.
עמ') בתך האחרון של שורה  . 119עש"ט בתך הראשון של שורה  { 111חץ בתמונה .}2
לנתק ולהסתיר את הקצוות שלכם.
ס

 65 :תכים {  4ח"ע,

עמ"ק 57 ,עמ"ק ח"א ו -עמ'}

לא כולל הרווח  -2ע"ש הפינתי.

שורה ( 121צבע )C
ך ,לחבר חוט בסריגת עמ' עומד בתך הראשון של שורה  { 120תמונה  .}1עמ' בכל אחד
נ
) ברווח  -2ע"ש הפינתי .לדלג על התך הראשון (חבוי ) .עמ'
 2 ,ע"ש,
מ  31 -התכים הנותרים( .
בכל אחד מ 32 -התכים הנותרים .לנתק חוט ולהסתיר את הקצוות שלכם { תמונה .}2
ס

 66 :תכים { עמ"ק ו 64 -עמ'}

לא כולל הרווח  -2ע"ש הפינתי.

הדברים יראו מעט מוזר כרגע .אל תדאגו בקשר לזה.
לאחר שיצרתם את כל ארבע הפינות ,ולאחר שהסתרתם את כל הקצוות שלכם ,תהיו מוכנים להמשיך
להוסיף את האימרה.
אני אראה אתכם בשבוע הבא לחלק האחרון של המסע הזהX .
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!

