
Charlotte’s Universe Part 14:  The End 

 : הסוף 14עולמה של שרלוט חלק  

 איריס פייט   חור, - תרגום והגהות: מיכל בן 

ברוכים הבאים לחלק האחרון של עולמה של שרלוט. נהניתי מאוד לשתף את הדוגמה הזו איתכם ולהכיר  
מקווה שנהניתם, שרכשתם חברים חדשים,  אתכם מעט. תודה רבה על כך שהצטרפתם אלי למסע. אני מאוד  

 ושלמדתם דבר או שניים לאורך הדרך )בעיקר על הכישורים המטורפים שלכם כיוצרים(. 

 

השבוע ניצור אימרה פשוטה ויציבה שתמסגר הכול בצורה יפה. בלי תכים מתוחכמים, בלי טריקים חדשים  
 .. רק תכים פשוטים ומלאי מחשבה. )אלא אם כן אתם ממשיכים עם סיבובי הבונוס מצ'ארלי ורוד(. 

או כל    סביב הבסיס - אם אתם רוצים להמשיך ולהגדיל את שרלוט שלכם, אתם תמיד יכולים להוסיף חלקים מ 
 דוגמה אחרת שגדלה סביב כריבוע. 

לא הולכות לשום מקום בקרוב, כך שאם אתם עדיין עסוקים בשרלוט, קחו את    Ravelry- קבוצות הפייסבוק ו 

 ☺הזמן   

 תודה לכם שוב, 

 XXXדדרי  

  

https://keitopalette.wordpress.com/around-the-bases/


 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  •

 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. 

 

  

                      
           

 

        עין שטוחה

 

     - עמוד

 

       עין שרשרת

 

          עמוד חובק קדמי

 

       חצי עמוד

 

           עמוד חובק אחורי

 

          עמוד מקוצר

 

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 לפי סיבוב 

 וינטאג' וזריחת השמש 

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

 

 צ'ארלי ורוד

 A  –  22 ס ב ב   •

 A  –   23 ס ב ב   •

 A  –    2 ס ב ב   •

 A  –   25 ס ב ב   •

 C  –   26 ס ב ב   •

 B  –   27 ס ב ב   •
 ראו סיבובים נוספים של צ'ארלי ורוד בסוף החלק הזה.   – ס ב ב   נ ספ     •

 



 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  

 הוראות 

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

 ( A)צבע    122סיבוב  

- 2ע"ש, ח"ע( באותו רווח    2ע"ש כלשהו. ) - 2לחבר חוט בסריגת ח"ע עומד ברווח       כ ,      פנ      צ 
 "ש. ע 

- ע"ש, ח"ע ב   3פעמים.    9 (  ע"ש, ח"ע בפיקוט הבא   3) :  111תכים הבאים. לסרוג לתוך סיבוב    33- *ח"ע ב 
 ע"ש הפינתי הבא.* - 2ע"ש, ח"ע( ברווח    2. )ח"ע,  121תכים הבאים של סיבוב    33

עמים נוספות, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט בראש  פ   3לחזור מ * עד *  
 הח"ע העומד. 

. ע"ש הפינתיים - 2לא כולל הרווחים      ע"ש  - 3רווחים    50- ח"ע ו   7  ספ     כ   בכ  צד:  

 

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/


 

 ( A)צבע    123סיבוב  

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

  3פעמים. לסרוג    9 (  סביב הח"ע הבא           ע"ש הבא,  - 3עמ' ברווח    3לסרוג  ) תכים הבאים.    34- *עמ' ב 
 ע"ש הפינתי הבא.* - 2עמ'( ברווח    2ע"ש,    2עמ',    2תכים הבאים. )   34- ע"ש האחרון. עמ' ב - 3עמ' ברווח  

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

 ע"ש הפינתיים. - 2לא כולל הרווחים      עמ'{    222- ו   עמ' ח"ק   9 תכים }    27ספ     כ   בכ  צד:  



 

 ( A)צבע    124סיבוב  

  ו ז (. עמ"ק באותו רווח.  ע"ש   2נספרות כעמ"ק +  ע"ש )   4ע"ש הפינתי.  - 2בתך הבא ובתוך הרווח    עש"ט 
 הפינה הראשונה שלכם. 

פעמים    3ע"ש הפינתי הבא.* לחזור מ * עד *  - 2ע"ש, עמ"ק( ברווח    2התכים הבאים. )עמ"ק,    271- *עמ"ק ב 
ע"ש    4ה מתוך    י נוספות, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט בע"ש השני 

 ההתחלתיות. 

 ע"ש הפינתיים. - 2לא כולל הרווחים      עמ"ק    273ספ     כ   בכ  צד:  

 

 

  



 ( A)צבע    125סיבוב  

זוהי הפינה  (. עמ"ק באותו רווח.  ע"ש   2נספרות כעמ"ק +  ע"ש )   4ע"ש הפינתי.  - 2בתוך הרווח    עש"ט 
 הראשונה שלכם. 

ע"ש הפינתי  - 2ע"ש, עמ"ק( ברווח    2התכים הבאים. )עמ"ק,    272- (. עמ"ק ב חבוי *לדלג על התך הראשון ) 
 הבא.* 

רה האחרונה. לסגור עם עש"ט בע"ש  פעמים נוספות, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחז   3לחזור מ * עד *  
 ע"ש ההתחלתיות. לנתק חוט ולהסתיר קצוות.   4ה מתוך  י השני 

 ע"ש הפינתיים. - 2לא כולל הרווחים      עמ"ק     27ספ     כ   בכ  צד:  

 

 

  



 

 ( B)צבע    126סיבוב  

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

 ע"ש הפינתי הבא.* - 2עמ'( ברווח    2ע"ש,    2עמ',    2התכים לאורך. )   274- *עמ' בכל אחד מ 

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

 ע"ש הפינתי. - 2לא כולל הרווח      עמ' בכל צד    278ספ     כ   בכ  צד:  

 

 

  



 

 ( C)צבע    127סיבוב  

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

ע"ש הפינתי הבא.* לחזור מ *  - 2ע"ש, עמ"ק( ברווח    2התכים לאורך. )עמ"ק,    278- בכל אחד מ           * 
הראשון.  לסגור עם עש"ט בעמ"ק    פעמים נוספות, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה.   3עד *  

 לנתק חוט ולהסתיר קצוות. 

 ע"ש הפינתי. - 2לא כולל הרווח      עמ"ק בכל צד    2- עמ' ח"א ו   278ספ     כ   בכ  צד:  

 

 

 

  



 

 סיבובי בונוס צ'ארלי ורוד 

  ירת ח ההרחבה הזו היא חלק בונוס של ב 
, כך שהצבעים  " צ'ארלי ורוד " צבעים  ה 

המוצעים הם ספציפיים לבחירת צבעים זו.  
אתם מוזמנים להוסיף אותם לשמיכה  

שלכם אם אתם רוצים להגדיל אותה מעט  
יותר. לחלק זה, אנו משתמשים באימרה  

  חלומה של שרלוט שהשתמשנו בה עבור  
 . חלומה של סופי ו 

הפופקורן בחלק זה הם פופקורן עצלן  
באמת. הם נוצרים על שני סיבובים. בסיבוב  

עמ'.  - 5בוצות  , אתם תסרגו סדרה של ק 2
עמ'  - 5אתם תהפכו את הסדרות    3בסיבוב  

האלו לפופקורן ע"י שימוש בתכים חובקים  
 קדמיים. 

אנא שימו לב שאין סרטונים עבור  
. הסיבובים הנוספים האלה   

 

 

  

     ד     'צ ב נ ס ס ב ב 
           

 

     - עמוד        עין שטוחה

 

       עין שרשרת

 

  "       עמוד מקוצר חובק 
 קדמי

 

          עמוד מקוצר

 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/charlottes-dream-pattern/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/sophies-dream-pattern/


 

 ( B)צבע    1סיבוב בונוס  

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

פעמים    3ע"ש הפינתי הבא.* לחזור מ * עד *  - 2עמ'( ברווח    2ע"ש,    2עמ',    2תכים הבאים. )   280- *עמ"ק ב 
נוספות, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט בעמ' הראשון. לנתק חוט  

 ולהסתיר קצוות. 

 ע"ש הפינתי. - 2לא כולל הרווח      עמ' בכל צד     - עמ"ק ו   280כ   בכ  צד:  ספ      

 

  



 ( A)צבע    2סיבוב בונוס  

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

  2ע"ש ולדלג על    2תכים.    2עד שנשארים לכם    ( עמ' בתך הבא   5התכים הבאים, לסרוג    2ע"ש, לדלג על    2) * 
בלי    פעמים נוספות   3לחזור מ * עד *  ע"ש הפינתי הבא.*  - 2עמ'( ברווח    2ע"ש,    2עמ',    2התכים האחרונים. ) 

 הראשון. לנתק חוט ולהסתיר קצוות.   'עמ ל לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט  

 ע"ש הפינתי. - 2לא כולל הרווח      ע"ש  - 2רווחים    95- עמ' ו - 5קבוצות     9עמ',     ספ     כ   בכ  צד:  

 

  



 ( B)צבע    3סיבוב בונוס  

ע"ש  - 2עמ', ללפף חוט ולהכניס את המסרגה מקדימה לאחור לרווח  - 5ח"ק סביב קבוצה    כדי לסרוג עמ"ק 
עמ' נמצאים  - 5- ע"ש הבא כך שתכי ה - 2עמ'. להכניס את המסרגה מאחור קדימה לרווח  - 5שלפני הקבוצה  

עמ', לא לפניהם. זה  - 5- נמצא מעל ה   איתו סורגים בראש המסרגה. להשלים את העמ"ק כרגיל, לוודא שהחוט  
  אם אתם זקוקים לעזרה נוספת, הסתכלו במדריך שלי עבור עמ' יחד וייצור פופקורן נקי.  - 5- משוך את ה י 

 . פופקורן עצל באמת 

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

עמ'  - 5לסרוג עמ"ק ח"ק סביב הקבוצה  ) ע"ש הראשון.  - 2עמ"ק ברווח    2התכים הראשונים ולסרוג    2- ב   *עמ"ק 
התכים    2- ע"ש. עמ"ק ב - 2עד שסרגתם לתוך כל הרווחי    ( ע"ש הבא - 2עמ"ק ברווח    2הבאה, לסרוג  
פעמים נוספות, בלי    3ע"ש הפינתי הבא.* לחזור מ * עד *  - 2( ברווח  עמ"ק   2ע"ש,    2עמ"ק,    2האחרונים. ) 

 לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט בעמ"ק הראשון. לנתק חוט ולהסתיר קצוות. 

 ע"ש הפינתי. - 2לא כולל הרווח      עמ"ק(    98 - עמ"ק ח"ק ו    9* תכים )   292ספ     כ   בכ  צד:  

 

 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/
https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/


 סיימתם. אני אסיים את החלק הזה עם ציטוט מהחלק האחרון של עולמה של סופי: והנה  

וכך כל הדברים הטובים חייבים להסתיים! בכל אופן, למרות שזהו סיומו של הפרויקט הזה, זוהי תחילתו של  
 המסע שלכם; שיהא זה מסע של לימוד, מסע של ריפוי, מסע של חברות או מסע של גילוי. 

  – "עכשיו זהו לא הסוף. זוהי אפילו לא תחילתו של הסוף. אבל זה, אולי, הסוף של ההתחלה."  
 ווינסטון ס. צ'רצ'יל 

 

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

