
 מידע וחומרים - CAL  -ז'קט מסיבת גן 

 

ברוכים הבאים! האביב באוויר! אין כמו התקופה הזו בה האדמה חוזרת לחיים אחרי תנומת החורף. עלים קטנים 

 נובטים, פרחים וימים שטופי השמש שלפנינו!

 וכדי לחגוג, אני כה גאה להכריז:

 

 )ז'קט מסיבת גן, לסרוג ביחד(
הפרטים בהמשך* - 2016באפריל,  20-* מתחילים ביום רביעי ה  

 

 
 The Official CCC Social Group on Facebook -ו StylecraftClevercraftersכפי שראיתם בקבוצות 

והחלקים יופיעו גם בבלוג של  Crochetverse הפייסבוקיופיע בקבוצת   CAL-* בבקשה שימו לב כי כל ה

Crochetverse כפי שאפרט בהמשך. האנשים המדהימים שהזכרתי לעיל היו נחמדים והסכימו לעזור לי להפיץ ,

 את הבשורה!*

 !ההזפי כאשר תלבשו את היו הפרח הכי יפה אין ספק שאתם תהיו

 אם מעולם לא סרגתם פריט לבוש בעבר, זוהי דוגמה מצוינת כדי להתחיל!

  !, והגזרה שלה תחמיא לכל אישהXL5  ועד XXS-בנוסף, היא נכתבה בעבור טווח רחב של מידות מ
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 הזמנים הרשמי:לוח 

 שבועות. הנה לוח הזמנים: 4באפריל וימשך  20-מוצע בחינם, יתחיל ביום רביעי ה CAL-ה

 . 1בועים/חלק יור סריגה באפריל: בדיקת מתח 20  - 1שבוע 

 .וקיבוע 2בועים/חלק יבאפריל: ר 27  - 2שבוע 

 .הגוף והשרוולים חלקי במאי, הרכבת 4 - 3שבוע 

 חצאית, שולים וסיומת.במאי,  11 - 4שבוע 

 

 לכן תרצוכל אחד מהתאריכים הנ"ל יהפוך בתאריך הרשום לקישור חי, שיוביל אל החלק של הדוגמה! 

להוסיף את הפוסט הזה למועדפים, ולחזור אליו כאל מעין "תוכן עניינים" כדי להיכנס לחלקים השונים של 

 הדוגמה כאשר הם יפורסמו.

יסתיים, כך שאתם יכולים להצטרף בכל זמן,   CAL-שלו יישארו חופשיים וזמינים גם כאשר ה והפוסטים CAL -ה

 ולחזור בחזרה גם בתאריך מאוחר יותר אם יהיה צורך. 

אם תבחרו לקנות ברשת, זה משאיר מספיק זמן כדי שהדואר גם יש לכם שבועיים כדי להזמין ולקבל את החוטים. 

 יגיע. יששש!! :(

ת כ"רמה בינונית", אבל אני מרגישה שעם קצת סבלנות והדרכה, גם מי שמתחיל וכבר סיים מספר הדוגמא מדורג

 פרויקטים, יוכל לעשות זאת.
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( שיסבירו את התכים המיוחדים באנגלית ה.ת, אבל יהיו כמה סרטוני וידאו )ובווידאתהיה  לאהדוגמה הכללית 

וידגישו נקודות קריטיות בדוגמה. עבור כל גודל יהיה פירוט כתוב לכל שורה ושורה ושום דבר לא יישאר לניחוש או 

 להשערות :( 

!נתחיל לאסוף את החומרים בואו  

 

 : בואו נקבע את הגודל בו נבחר לסרוג את הפרויקט.קודם כל

תקבעו את אתם החלק הזה, בעזרתה של קבוצה נהדרת של נסיינים, הובהר יותר, שכדאי ש עצרו וקראו בבקשה!!!!!"

 , תעברו עליו בזהירות!בבקשה. שתתאים הכי טוב כדי  שלכם המידה הרצויה

ניסיתי להתאים את העבודה הזו לרוב הסוגים של מבנה גוף. השונות הטבעית )והמדהימה( בין מבנה הגוף של כולנו 

שפיע על ההתאמה הסופית. נושאים כגון גובה, אורך הטורסו וכו'. ישחקו תפקיד אבל, אני מאמינה שהוא באופן ברור ת

 יחמיא כמעט לכל אחת!

 .XXS/XS, S/M, L/XL, 2X/3X, 4X/5Xז'קט מסיבת הגן יהיה במידות 

על העור )בלי , עדיף בעמידהמסביב,  הצרה ביותרבנקודה  (את המותן שלך )או של מי שלו מיועד הז'קט ידדמ

 ועכשיו המשיכי למטה: בגדים מגושמים(, ורשמי את המידות.

 פענוח התרשים שלמטה:

שתי מידות. אל תבחרו בפשטות את  כיוון  שהוא מקיףאומדן נדיב שהטור אחד: מראה את המידה, שימו לב 

 המידה "מהמדף" :(

כפי  1בס"מל זה שהעבודה מיועדת לו. טור שני: מראה את המידה האמיתית של מידת המותן של הגוף שלך או ש

 שמדדת בעצמך. 

כפי שנמדד לאורך הסרט של הריבועים  בס"מ טור שלישי : מראה את מידת המותן של פירט הלבוש המוכן

 הקטנים, מסביב במרכז, בנקודה שהם נקשרים. 

האמיתית של המותן. , בהשוואה למידה הבגדטור רביעי: מראה את הפוטנציאל של קלות או עודף הרוחב של 

שימו לב, טווח קטן יותר של מותן תוביל לפריט לבוש יותר משוחרר, קל; מותן גדולה יותר בטווח תוביל לפריט 

 לבוש יותר הדוק ופחות קל. 

יחסית גמיש )נמתח(, אם אתם בין המידות סריג עכשיו להחליט: קרושה, והתכים בדוגמה הספציפית הזו, יוצרים  

 ידה לבחור:ותוהים באיזו מ

 .קטנה יותרידה למ לרדתממליצה  מאדהדוק כפי שרואים על המודל? אני  יותר . אם אתם מעדיפים את הבגד1

 שארו עם המידה שנקבעה על ידי המותן שלכם.? אז הירפוייםמעדיפים בגדים יותר  . אם אתם2

 בואו נדגים, נשתמש בי:

זה אומר שאני בין שתי מידות,   2ס"מ 68.58שלי היא המידה הרגילה שלי היא בדרך כלל סמול. מידת המותן 

XS/XXS  ו- M/S . 

עבור ז'קט מסיבת הגן, אני מעדיפה שהוא יהיה יותר הדוק/מתאים. לכן אני ירדתי מידה ובחרתי להכין אותו לעצמי 

אשר כלומר הבגד מתאים באופן הדוק וימתח כ  3ס"מ 2.54, זה נותן לי "קלות שלילית" של  XS/XXSבמידה 

                                                           
 המידות המקוריות באינץ' יופיעו כהערה 1

 29 אינץ' 2

 אינץ' אחד 3



, בגלל  4ס"מ 17.78הייתי עלה במידה וזה היה נותן לי הקלה של  יילבש. אם הייתי רוצה את הבגד של משוחרר

מעל מידת המותן האמיתית שלי שהיא   4ס"מ 17.78זה  M/S, המידה הסופית של המותן במידה 5ס"מ 91.44 -ש

 .1ס"מ 68.58כאמור  

 

: )שימו 6מידה

לב: נתון 

 בנדיבות(

 בס"מ קלות של הבגד ביחס  ס"מ מידה סופית במותן ב בס"מ  המותן שלכן

XXS/XS 60.96-71.12  

 
71.12  

 + 10.16עד  0

 

S/M 76.2-88.9  

 
91.44  

 + 15.24+ עד 2.54

 

L/XL 91.44-104.14  

 
114.3  

 +  22.86+ עד 10.16

 

2X/3X 111.76-124.46  

 
132.08  

 + 22.32+ עד 7.62

 

4X/5X 
132.08-144.78  154.94  

 +22.86+ עד 10.16

  

 

 עכשיו כשבחרנו את הגודל שלך, בואי נאסוף את החומרים:

, הוא שילוב מושלם בין רכות לעמידות, מה שאני מתעקשת עליו Stylecraftהחוט בו נעשה שימוש במודל הוא של 

בפרטי לבוש. אני פשוט לא אשקיע המון שעות בפריט שלא יחזיק מעמד ויראה טוב לאורך זמן, והחוט הזה יעשה 

רה, שבעצם, נמצאת בבריטניה, אבל . זו חבwww.deramores.comאת העבודה!. אני קונה את שלי ברשת דרך 

המשלוחים שלה לארה"ב הגיוניים ומהירים יחסית. מעולם לא התאכזבתי משירות הלקוחות שלהם לאחר הזמנות 

 (, LOLרבות )יותר ממה שאני מוכנה להודות!  

, אני Deramoresהזה עבורי! ( או  CAL-)אם כי הם היו נחמדים והסכימו לשתף את ה Stylecraft אין לי קשר ל 

 פשוט לקוחה מרוצה שלהם, ועכשיו אתם תהיו גם!.

 

 יש את הכמויות שתצטרכו מכל גודל: להלן

 XXS/XS (S/M, L/XL, 2X/3X, 4X/5X)מופיע  כ 

 בצבע מגוון.  DKמטר של חוט במשקל  434.347( 521.21, 621.8, 749.8, 891.5)

                                                           
 7 אינץ' 4

 36 אינץ' 5

6  

מידה: )שימו לב: 

 נתון בנדיבות(

מידה סופית במותן  המותן שלכן באינץ'

 באינץ'

קלות של הבגד ביחס 

 באינץ'.

XXS/XS 24-28 28 0  4-עד 

S/M 30-35 36 1 6+ עד+ 

L/XL 36-41 45 4  9+ עד+ 

2X/3X 44-49 52 3 8+ עד+ 

4X/5X 53-57 62 4 9+ עד+ 

 

http://www.deramores.com/


 Stylecraftאותו ניתן למצוא פה:  Starburstבגווני  Stylecraft Merry Go Roundמהחוט  2( 2,3,3,3]מוצג : )

Merry Go Round from Deramores] . 

 בצבע המרכזי. DKמטר של חוט במשקל  8 594.36 ( 713.23, 845.82, 1028.5, 1234.44)

 Stylecraft Special DKבצבע כסף אותו ניתן למצוא פה:  Stylecraft Special DKמהחוט  2( 3,3,4,5]מוצג: )

from Deramores [ 

יל הסיומת, אקסטרה בשב 15%* לשים לב: הדרישות של אורך החוט הן הערכה של מה שנדרש, ועוד בערך 

 האימון והבדלים קלים במתח הסריגה. 

 חלד )לקיבוע הריבועים(-מחט גדולה, מספרים, סיכות אל -

 (אינץ'  1.5 ס"מ ) 3.8 יארד( של סרט ברוחב 2מטר ) 1.8)בשביל הסגירה(:  -

 חוטי תפירה להתאמת הסרט, ומחט תפירה -

 

 תחליפי חוט:

 ז'קט מסיבת הגן? אז הנה כמה רעיונות: CAL-בשביל הלהחליף את החוט  איך רעיונות מחפשת את

כדי לראות מה   DKהוא מאפשר לחפש אחר אופציות שונות של חוט במשקל  yarnsub.com. בקרי באתר 1

 מתאים לך.

. לכי לספק המועדף עליך ברשת, תעשי שימוש באופצית הסינון של מנוע החיפוש כדי לצמצם את התוצאות לאלו 2

 ?)ברובם קיימת האופציה הזו(.  DK במשקל 

 3, או  כמספר DK ,8Ply -יות, כאת מחפשת חוט המסומן כ. לכי לחנות המועדפת עליך והתחילי לקרוא את התו3

 

 

 ?!"  Crochetverseאני בטוחה שאת שואלת את עצמך, "למה אין גודל מסרגה, גברת 

תזדקקו לה. הייתי  אתםיש שיטה בשיגעון הזה, ואני באופן מכוון לא עומדת להגיד לכם את גודל המסרגה ש

 מעיזה להמר אם לא הייתם עושים בגדים בעבר, אתם לא באמת עשיתם יותר מידי בדיקת מתח סריגה.

לבדוק בעבור פריטי לבוש. אל חשש, זה פשוט דוגמה  חייביםעכשיו, זה מתאים לצעיף או לשמיכה, אבל אנחנו 

ך כל התהליך. אם אף פעם לא עשיתם את זה, סיבובים, זה לא יהיה איום ואני אדריך אתכם לאור 3עגולה של 

 עכשיו זה הזמן ללמוד.

, עדיין יש שונות מסוימות ברוחב בפועל. בנוסף, לכולנו יש מתח סריגה שונה, יש שסורגים DKגם בחוט המסומן 

 רופף ויש שהדוק, בשביל זה נדרשת בדיקת מתח סריגה!

.  אתם תרצו  שתהיה לכם מ"מ 5.5 קרושה בגודלי בשביל הבגד במסרגת עם כל מה שנאמר, אני השתמשת

בגודל זה וקרוב לוודאי גם אחת או שתיים קטנות או גדולות יותר, תלוי במתח הסריגה הטבעי שלכם כדי שתוכלו 

 להתאים את הנדרש כאשר נבדוק את המתח. 

 עכשיו, לכו ותאספו את החומרים, שזה בעבורי חצי מהכיף!

שאר יכדי שתוכלו לה Crochetverse" בעמוד הפייסבוק של likeותוודאו שעשיתם "סמנו כמועדף את העמוד הזה 

תאריכים ופרסומים! אני אהיה מלאת שמחה אם אתם תחלקו את העבודה שלכם   CAL-מעודכנים במידע של ה

 אל תוך עולם פרטי הלבוש מקרושה.  מהפשיטההנו יבפייסבוק, אני באמת מקווה אם כל אחד מכם, ת

אם במהלך ההכנות שלכם, תגלו כי שכחתי מידע רלוונטי או שאני יכולה לענות על איזו שאלה בעבורכם, בבקשה 

 . info@crochetverse.comתשלחו לי מסר בבלוג שלי, בעמוד הפייסבוק או בדואר האלקטרוני 

                                                                                                                                                                                           
 (975 ,820 ,680 ,570) 475 יארד -  7

  (1350 ,1125 ,925 ,780) 650 יארד  8
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 לאפריל כדי להתחיל ליצור לעצמכם את ז'קט מסיבת הגן! 20-מצפה לראות אתכם פה שוב ב מאדאני 

בבקשה כן שתפו בעזרת קישור ישיר בבקשה אל תשתפו כל חלק מהמידע מהעמוד הזה ע"י העתקה והדבקה, 

 Stephanieכל המידע והדוגמא של ז'קט מסיבת הגן הוא הרכוש הפרטי של  לעמוד, ותודה לכם אם תעשו כך!

Pokorny/Crochetverse. 

 

 הרבה חוטים ואהבה
:(סטפני   


