
  "קט מסיבת גן'ז" (CALלסרוג יחד )של  1ברכת שלום חמה לחלק ! זהו הגיע הזמן, שלום

 

 

 
 

 

 1והשבוע: בדיקת מתח סריגה וריבועים /חלק 

 כאן!, אתם יכולים להיכנס אליו בבלוג  על "הכרות וחומרים"הפרסום אם החמצתם את 

 

 :האמתיתאני י הוא סטפני והנה השם של

 
 לסרוג אותי מדהיל והיא שלי סבתא ליד, מעץ ידיות עם משובצת חומה כורסה על התיישבתי 16 בגיל

 אני. מבינים שאתם בטוחה אני אבל, לבטא יכולה אני מאשר יותר הזו המתנה את מוקירה אני. קרושה

 העונג לי שהיה היפים לאנשים ועד וחוטים מעיצוב: ולצבע לקרושה שקשור מה כל אחרי כרוכה לחלוטין

 . השנים לאורך להכיר

 רוצה שאני בגלל, שלי  הראשון( CAL) ביחד לסרוג פרויקט להיות "הגן מסיבת קט'ז" את ובחרתי עיצבתי

אני מעצבת עצמאית . ידיכם בשתי םשהכנת משהו ללבוש תמסוגל להיות של התענוג את אתכם לחלוק

שבורכה בתמיכה עצומה מקהילת הקרושה. אני מקווה לחלוק את הידע שלי עם כולכם. אני בטוחה 

 שבמהלך המסע הזה אני אלמד ממכם גם. 

 (CAL) לסרוג יחד, זהו פרויקט כנצח שלתחושתי הואלמרות שאני מעצבת וסורגת קרושה לאורך זמן 

נות תהראשון שלי. אני מבקשת שאם יהיו לי מהמורות קטנות בדרך, אתם תסלחו לי. אני אעבוד בקדח
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ל כדי וכדי לדאוג שזה יהיה חלק ומהנה ככל שאוכל, קרושה אמור להיות כיף ומשמח, ואני אעשה הכ

 לספק את זה!

ש ודריית קל ולא יחסיהיה כל אחד מהם  שבועות. 4במשך  חלקים, 4-החלטתי לעשות את הפרויקט ב

 התחייבות ארוכה כדי להשלים אותו בשבוע.

 

 יש שני חלקים:השבוע 

 : בדיקת מתח הסריגה 1חלק 

 שלכן.ריבועים קטנים במידה  8 סריגת: 2חלק 

 

 בדיקת מתח סריגהאישור המידה/:  1שלב 
 חשוב! אישור המידה:

קבוצת מבחן שניה כדי להכפיל ,  הרכבתי CAL-כתוצאה מהתגובה העצומה והנהדרת להכרזה על ה

 ולשלש את הבדיקה של העבודה שלי.

 הם גילו שני דברים:

מידות. אתם לא תרצו פשוט לבחור את המידה  2. המידות בבגד זה נתנו בנדיבות, כי כל מידה מכסה 1

לפני שאתם ממשיכים  ותקראו עצרו כאן "מהמדף"  הרוב בחרו לרדת מידה אחת, אבל לא כולם. 

 פהאודות המידה בבלוג שנושאו "מידע וחומרים" שניתן למצוא אותו:  בכל המידע ותתעדכנו

כאשר עוד סיבובים נוספים. זה  .. דוגמת התכים נוטה להיות משוחררת מטבעה ככל שהיא היא גדלה2

את הריבועים הבינונים והגדולים כדי להיות  אומר שאתם תרצו לבדוק תוך כדי התקדמות בשבוע הבא

 בטוחים שאתם עדין שומרים על מתח הסריגה. אני אזכיר ואדריך אתכם בנושא בשבוע הבא. 

 

 ועכשיו, בדיקת מתח סריגה:

 )לרוב מתייחסים אליה כאל מילה גסה בקרושה ;((

 
בדיקת מתח הסריגה ואני משמיעה נהמה קטנה אפילו בלי לתכנן!  לגבי. אני רואה את המידע אני כמוכםוידוי: 

אבל.. אני מבטיחה לעשות את זה קצר וללא כאבים בגלל שזה לחלוטין נדרש בעבור פרטי לבוש. אם השמיכה 

שלכם יוצאת קצת יותר מידי גדולה, לא נורא, אפשר יותר להתכרבל תחתיה! אם הבגד שלכם יוצא גדול מידי או 

 מתחת לשפם שלכם! ההה! םאתם תעשו יותר מאשר לנהו קטן מידי,

הניתנת כהדרכה של שלב אחרי שלב ואחרים מעדיפים ישר לנקודה, לא להתרגש.  דוגמהיש אנשים המעדיפים 

מוצגת באופן פשוט מאד  דוגמהתוכלו למצוא את הגם מפורטת עם תמונות ולמטה, אתם  דוגמהבפוסט הזה תראו 

 דכם!וללא תמונות. הבחירה בי

כדי למדוד את  עוצרים, ואז דוגמהדוגמית או חלק קטן מה מייצרים כדי לבדוק את מתח הסריגה, באופן כללי, 

 העבודה. 

 

 בשביל בדיקת מתח הסריגה שלנו, אנחנו:

 , נסרוג את שלושת הסיבובים הראשונים של הריבוע הקטן ביותר שלנו ונעצור לבדוק. ראשית

 אחד קטן בעבור המידה הרצויה לנו ונבדוק שוב., נמשיך ונסיים ריבוע שנית
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 מ"מ עבור הבגד שלי. לכן זה יהיה מקום טוב להתחיל בו. 5.5אני השתמשתי במסרגת קרושה בעובי 

או לחלק המפורט שלב שלב או לזה שפשוט כתוב: קחו את החוט אותו ייעדתם לפרויקט  דוגמהגללו למטה אל ה

ללא קשר לגודל אותו אתם מתכננים להכין, ואז  ,בלבד 3לסיבוב עד  אחדקטן ותיצרו ריבוע  מ"מ 5.5ומסרגה 

 לחלק הזה פה בפוסט רותחז

 אני אחכה בסבלנות...................

 מתח הסריגה שלכם אתבלבד! כל הכבוד! עכשיו.. בואו נראה  3סיבוב גמור עד  ריבוע קטן אחדיש, חזרתם!! עם 

 בעבור החלק הראשון של בדיקת מתח הסריגה

 

אינו ריבוע מושלם כרגע, זה בסדר. בשבוע הבא, אחרי שנסיים את כל הריבועים, אני אלמד  ,סביר להניח ,הריבוע

אתכם איך לקבע אותם כדי שהם יהיו ריבועים יפים עד לשלב החיבורים. לעת עתה )בלי למתוח, רק עיצוב של 

למתוח רק לעצב ריבוע( נעצו סיכות בריבוע המבחן למתח הסריגה על מזרן ספוג או מגבת מקופלת. לא צריך 

שניתן , בצמוד לקו המתאר שלו כפי בצורת ריבוע.  ואז הצמידו סרגל במקביל לאחד הצדדים של הריבוע המקובע

 פה: לראות

כמו שאתם יכולים לראות, הצלחתי  .1ס"מ 8.255 ( הוא רוחב ריבוע שלמתח המטרה )מתח הסריגה  הנדרש

 כאלו, בעצם עשיתי. חלקם בטח כשישנתי 100בריבוע הזה, כל הכבוד לעצמי, אפשר לחשוב שכבר עשיתי 

 .  חחח..

 ועכשיו לריבוע שלכם:

 

                                                           
 3.25 אינץ' 1
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משלי ואתם  גבוה/מתוח יותרס"מ, זה אומר שיש לכם מתח סריגה   8.255 -מ אם הריבוע שלכם הוא קטן

מ"מ  ותבדקו   6  מסרגה בעובי,  בהתחלה נסו גדולה יותרצריכים לנסות להשתמש במסרגה במידה אחת 

, אז אתם מסודרים ויכולים להמשיך עם מסרגה זו. אם לא, נסו את המידה ס"מ 8.255 -מחדש. אם הגעתם ל

 הבאה של מסרגה עד שתגיעו למידה הנכונה.

משלי ואתם צריכים  נמוך/רפוי יותרס"מ, זה אומר שיש לכם מתח סריגה  8.255מ  אם הריבוע שלכם גדול

מ"מ ותבדקו מחדש. אם  5  מסרגה בעובי, בהתחלה נסו קטנה יותרלנסות להשתמש במסרגה במידה אחת 

, אז אתם מסודרים ויכולים להמשיך עם מסרגה זו. אם לא, נסו את המידה הבאה של ס"מ 8.255 הגעתם ל

 ד שתגיעו למידה הנכונה.מסרגה ע

 

 :לחלק השני של בדיקת מתח הסריגהעכשיו, בואו נעבור 

 

אחר הוראות הדוגמה עבור המידה שלכם, תסיימו ריבוע קטן לעקוב קחו את הריבוע שהכנתם ותמשיכו 

 לפי ההוראות. עד הסוף אחד 

עכשיו, בדקו מחדש: כמו שהצהרתי, הסיבובים החיצוניים, מטבעם, יותר משוחררים מאשר הסיבובים 

 הראשונים, ולכן יש צורך בבדיקה בשני שלבים. 

 

 להלן פירוט של המידה של אורך הריבוע הקטן לכל מידה: 

  2רוחב ריבוע קטן גמור בס"מ מידה

XXS/XS 8.3 

S/M 10.8  

L/XL 12.7 

2X/3X 15.2 

4X/5X 16.5 

 

זה אומר שאתם סורגים מתוח יותר ממני ואתם צריכים לנסות אם הריבוע שלכם קטן מהמוצהר בטבלה, 

יותר ולמדוד מחדש. אם אתם ברוחב הנכון, אתם מסודרים ויכולים להמשיך בעובי גדול לקחת מסרגה 

 תתאים.עם המסרגה. אם לא, נסו את המידה הבאה של המסרגה עד שהמידה 

                                                           
 הטבלה באינץ'  2

 רוחב ריבוע קטן גמור באינץ' מידה

XXS/XS 3.25 

S/M 4.25 

L/XL 5 

2X/3X 6 

4X/5X 6.5 

 



אם הריבוע שלכם גדול יותר מהמוצהר בטבלה, זה אומר שאתם סורגים רפוי יותר ממני ואתם צריכים 

לנסות ולקחת מסרגה בעובי נמוך יותר ולמדוד מחדש. אם אתם ברוחב המתאים, אתם מסודרים ויכולים 

 להמשיך איתה. אם לא, נסו את עובי המסרגה הבא עד שהמדידה תהיה נכונה.

 

 ??!אבל אם אתם קרובים מאד, אבל עדיין טיפה לידבסדר, 

 

 קחו נשימה עמוקה, יקיריי.

 

קצת אתם רוצים להיות קרוב ככל שאתם יכולים להיות, אבל כדור הארץ ימשיך להסתובב גם אם תהיו 

)רבע אינץ'( אם הם גדולים יותר, תעשו מ ס" 0.635)הבדלים מקובלים צריכים להיות קטנים מאשר  ליד.

מתחת קצת . עדיף להיות הפוך אותם לגודל הרצויקיבוע יכול לעזור כדי ל בדיקת מתח סריגה(.שוב 

מעל למידה, כיוון שעבודות קרושה הן מאד גמישות )נמתחות( מטבען. תגיעו הכי קצת למידה, מאשר 

 (:קרוב שאתם יכולים ותמשיכו הלאה 

 

 ריבועים קטנים במידה שבחרת 8 סריגת:  2צעד 

 

השתמשו בדוגמה או מהחלק המכיל תמונות או מהתיאור המילולי הפשוט למטה של הריבועים הקטנים, 

מהם תוך מעקב אחר ההוראות התואמות את המידה שבחרת. ככל שמידה גדולה יותר יש  8הכינו 

 סיבובים נוספים, והדוגמה תציין מתי לעצור בעבור המידה שלך. 

 

 והמידע כתוב בפורמט הזה:זכרו כי כל הוראות הדוגמא 

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

 

אתם תרצו להשתמש במידע שנמצא שני בתוך הסוגרים. הרבה דוגמאות  XL/Lלמשל, אם אתם מכינים 

של פרטי לבוש תלויי מידה מציגים את זה באופן כזה. כך, שהידע הזה יכול לעזור לכם גם בדוגמאות 

 עתידיות!

 

 )מפורט לפי תמונות, גלל למטה להוראות כתובות בלבד(הוראות הדוגמה: 

 

 בהם נעשה שימוש בדוגמה אם יש צורך חזרו לכאן.וסוגי תכים קיצורים 

 

 הבא פתיחה

 פופקורן פופקורן פותח

 חזרה עין שרשרת

 סיבוב עמוד 

 עין שטוחה שטוחמקוצר/ עמוד 

 רווח, רווחים צבע עיקרי

 צבע נלווה 

 



העמודים בצד אחד. כדי לספור את  3*הערת ספירת תכים: רוב הספירה תוצג כמספר של מקבצי 

העמודים בין לבין  3העמודים מהפינה של הצד, מקבצי  3של  הראשוןמקבץ הזה, תכללו את 

 עמודים בפינה הבאה באותו הצד. 3והמקבץ האחרון של 

 

 

 לא)רוב תכי הפופקורן, כוללים  עין שרשת בסיום השלב, שימו לב, כי הפופקורן הזה  : תכים מיוחדים

 כולל אותו(

עמודים בתוך אותה עין, להוציא  4עיני שרשרת )נספר כעמוד( לסרוג  3 (:beg popפופוקורן פותח )

עיני השרשרת מההתחלה,  3את המסרגה מהלולאה. להכניס את המסרגה מקדימה לאחור אל ראש 

 למשוך את הלולאה שהושמטה דרך העין כדי להשלים את הפופקורן. 

 

 
 רשרת.עייני הש 3שמאל: הלולאה שהושמטה והכניסה לראש תמונה מ

 מימין: אסוף את הלולאה שהופלה ומשוך דרך עין השרשרת כדי לסגור את הפופקורן. תמונה 

 

עמודים בתוך התך המיועד, להוציא את המסרגה מהלולאה . להכניס את המסרגה  5לעשות  פופקורן:

החוטים של העין )כמו באופן נורמלי( של העמוד הראשון שעשית בקבוצה,  2מקדימה לאחור מתחת  ל 

 למשוך את הלולאה שהושמטה דרך העין להשלמת תך הפופקורן *התייחסות בתמונות לעיל.

 

 פה:הדוגמא מתחילה 

 

חוט  אינץ'( 6) ס"מ 15.24 ו. תשאירתהפכו את הסיבוביםאל  במידה שלך( 8 להכין) קטן  ריבוע

 בהתחלה ובסוף  עודף

 

גיע לנקודה הנכונה כדי לה ה: פשוט תמשיכו בעזרת שימוש בעין שטוחאם אתם בוחרים פחות צבעים

 הסיבוב הבא, במקום לסגור ולחבר מחדש בחוט חדש. בתחילת 

: תקשרו ותסגרו כפי שתרצו, וצרפו חוט חדש עם עין שרשרת במקום הנכון יותר צבעיםאם בחרתם 

 הבא.בסיבוב 
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טבעת )אני ליצור שרשת הראשונה כדי העיני שרשת ולסגור בעין שטוחה לעין  4(, ACעם הצבע הנוסף )

מראה שרשרת הראשונה, זה רק יוצר התחת לשני החוטים מעין מאוהבת להכניס את המסרגה שלי 

 יותר יפה בעיני!(

 

 

 
 

לא  ,לרווח המרכזיעמודים מקוצרים לתוך הטבעת )כלומר  12כתך( נספר עין שרשרת )לא  1:  1סיבוב 

 (. 12לתוך עיני השרשרת(, להתחבר בעין שטוחה אל העמוד המקוצר הראשון שעשינו. )

 
 

עין  1יוחדים למעלה( באותה עין של החיבור, מהכים מונות והוראות בת) ראו תפותח רן וקפופ:  2סיבוב 

, נוספותפעמים  10שרשרת,  * פופקורן )ראו בתכים המיוחדים( בעין הבאה, עין שרשרת, לחזור מ * 

לסגור בעין שרשרת אל העין שבראש הפופקורן הפותח )להכניס את המסרגה לתוך אותו מקום בו יש עין 

 1רווח של  12פופקורן,  12עיני השרשרת( ולסגור, ) 3שרשת הסוגרת את הפופקורן בתוך הראש של 

 עין שרשרת( * אל תדאגו אם אחרי הסיבוב הזה העבודה מתרוממת קצת, כמו כוס, זה בסדר גמור*
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שרשרת )בין ה( בעין שטוחה אל אחד מהרווחים של עין MCצרף את הצבע העיקרי )ל: 3סיבוב 

עין שרשרת( באותו  1עמודים,  3עין שרשרת,  1עמודים,  2)נספר כעמוד(, ) י שרשרתינע 3( ,  ןהפופקור

עמודים ברווח הבא  3עין שרשרת,  1שרשרת, העמודים ברווח הבא של  עין  3שרשרת, הרווח של  עין ה

עין שרשרת( ברווח הבא של   1עמודים,   3עין שרשרת,  1עמודים,  3עין שרשרת *) 1של  עין שרשרת, 

ברווח הבא של עין  עמודים 3 ,עין שרשרת 1שרשרת, העמודים ברווח הבא של  עין  3, שרשרתהעין 

עיני השרשת  3לראש של  הפעמים, לסגור בעין שטוח 2עין שרשרת,  לחזור מ * עוד  1, שרשרת

עמודים 3קבוצות של  4, אל תסגרו בעבור המידות האחרות. ) XS/XXSבעבור מידה  לנעולהראשונים, 

* עצרו פה לבדיקת מתח הסריגה בדקו וגללו בחזרה למעלה כדי לבדוק את גודל בכל צד ( 

 המסרגה*

 

 
 

עיני שרשרת  3השרשרת בפינה,  עין של רווח הבשני העמודים הבאים ואל תוך  ה: עין שטוח4יבוב ס

עין  1עמודים,  3באותו רווח,  ) עין שרשרת( 1עמודים,  3עין שרשרת,  1עמודים,  2) )נספרים כעמוד( 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12966742_10209035541513652_228126774_n.jpg
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 3שרשרת, עין  1עמודים,  3לפינה הבאה, *)שהגעתם שרשרת( בכל אחד מהרווחים של עין שרשרת עד 

עין שרשרת( בכל אחד מהרווחים של עין  1עמודים,  3, )עין שרשרת( ברווח של הפינה הבאה 1עמודים, 

לפינה הבאה, לחזור מ * מסביב עד לפינה הראשונה ולחבר בעין שטוחה לראש שהגעתם שרשרת עד ה

 3קבוצות של  5, להמשיך עבור המידות הבאות )M/Sעבור מידה לנעול עיני השרשרת בהתחלה,  3של 

 עמודים בכל אחד מהצדדים(. 

 

 3קבוצות של  6, להמשיך בעבור המידות הבאות )XL/Lר מידה עבו ולנעול, 4חזור על סיבוב ל: 5סיבוב 

 עמודים בכל צד(.

 

קבוצות של  7, להמשיך בעבור המידות הבאות )3X/X2עבור מידה  לנעול, 4: לחזור על סיבוב 6סיבוב 

 עמודים בכל צד(.  3

 

 עמודים בכל צד(.  3קבוצות של  8, )5X/X4עבור מידה  לנעול, 4: לחזור על סיבוב  7סיבוב 

 

אל פחד אם הריבועים שלכם לא שטוחים באופן מושלם או ישרים בצדדים, הקיבוע שנעשה : *הערה

 זה!בשבוע הבא יתקן את  2בחלק 
  



 הוראות: )כתיבה פשוטה, לגלל למעלה עבור הדרכה שלב שלב עם תמונות(

 

 קיצורים בהם נעשה שימוש בדוגמה אם יש צורך חזרו לכאן.

 הבא פתיחה

 פופקורן פופקורן פותח

 חזרה עין שרשרת

 סיבוב עמוד 

 עין שטוחה שטוחמקוצר/ עמוד 

 רווח, רווחים צבע עיקרי

 צבע נלווה 

 

העמודים בצד אחד. כדי לספור את  3*הערת ספירת תכים: רוב הספירה תוצג כמספר של מקבצי 

העמודים בין לבין  3העמודים מהפינה של הצד, מקבצי  3של  הראשוןמקבץ הזה, תכללו את 

 עמודים בפינה הבאה באותו הצד. 3והמקבץ האחרון של 

 

תכים מיוחדים: )רוב תכי הפופקורן, כוללים  עין שרשת בסיום השלב, שימו לב, כי הפופקורן הזה 

 כולל אותו( לא

 

עמודים בתוך אותה עין, להוציא  4עיני שרשרת )נספר כעמוד( לסרוג  3 (:beg popפופוקורן פותח )

שרת מההתחלה, עיני השר 3את המסרגה מהלולאה. להכניס את המסרגה מקדימה לאחור אל ראש 

 למשוך את הלולאה שהושמטה דרך העין כדי להשלים את הפופקורן. 

עמודים בתוך התך המיועד, להוציא את המסרגה מהלולאה . להכניס את המסרגה  5לעשות  פופקורן:

החוטים של העין )כמו באופן נורמלי( של העמוד הראשון שעשית בקבוצה,  2מקדימה לאחור מתחת  ל 

 למשוך את הלולאה שהושמטה דרך העין להשלמת תך הפופקורן *התייחסות בתמונות לעיל.

 

חוט עודף   ס"מ( 15.24אינץ' ) 6( אל תסובב את הסיבוב הזה. תשאירו 8)הכן : )קטן( Aריבוע 

 בהתחלה ובסוף 

 

 :ר טבעת ויצשרשת הראשונה כדי להעיני שרשת ולסגור בעין שטוחה לעין  4(, ACעם הצבע הנוסף )

עמודים מקוצרים לתוך הטבעת )כלומר לרווח המרכזי, לא  12עין שרשרת )לא נספר כתך(  1:  1סיבוב 

 (. 12לתוך עיני השרשרת(, להתחבר בעין שטוחה אל העמוד המקוצר הראשון שעשינו. )

 

עין  1: פופקורן פותח ) ראו תמונות והוראות בתכים המיוחדים למעלה( באותה עין של החיבור,  2סיבוב 

פעמים נוספות,  10שרשרת,  * פופקורן )ראו בתכים המיוחדים( בעין הבאה, עין שרשרת, לחזור מ * 

ש עין לסגור בעין שרשרת אל העין שבראש הפופקורן הפותח )להכניס את המסרגה לתוך אותו מקום בו י

 1רווח של  12פופקורן,  12עיני השרשרת( ולסגור, ) 3שרשת הסוגרת את הפופקורן בתוך הראש של 

 אל תדאגו אם אחרי הסיבוב הזה העבודה מתרוממת קצת, כמו כוס, זה בסדר גמור*עין שרשרת( * 

 

 שרשרת )ביןה( בעין שטוחה אל אחד מהרווחים של עין MCצרף את הצבע העיקרי )ל: 3סיבוב 

עין שרשרת( באותו  1עמודים,  3עין שרשרת,  1עמודים,  2)נספר כעמוד(, ) י שרשרתינע 3( ,  ןהפופקור

עמודים ברווח הבא  3עין שרשרת,  1עמודים ברווח הבא של  עין השרשרת,  3הרווח של  עין השרשרת, 



ת( ברווח הבא של  עין שרשר 1עמודים,   3עין שרשרת,  1עמודים,  3עין שרשרת *) 1של  עין שרשרת, 

עמודים ברווח הבא של עין  3עין שרשרת,  1שרשרת, העמודים ברווח הבא של  עין  3עין השרשרת, 

עיני השרשת  3פעמים, לסגור בעין שטוחה לראש של  2עין שרשרת,  לחזור מ * עוד  1שרשרת, 

עמודים 3וצות של קב 4, אל תסגרו בעבור המידות האחרות. ) XS/XXSהראשונים, לנעול בעבור מידה 

* עצרו פה לבדיקת מתח הסריגה בדקו וגללו בחזרה למעלה כדי לבדוק את גודל בכל צד ( 

 המסרגה*

 

עיני שרשרת  3: עין שטוחה בשני העמודים הבאים ואל תוך הרווח של עין השרשרת בפינה,  4סיבוב 

עין  1עמודים,  3עין שרשרת( באותו רווח,  ) 1עמודים,  3עין שרשרת,  1עמודים,  2)נספרים כעמוד( ) 

, עין שרשרת 1עמודים,  3שרשרת עד שהגעתם לפינה הבאה, *)השרשרת( בכל אחד מהרווחים של עין 

עין שרשרת( בכל אחד מהרווחים של  1עמודים,  3עין שרשרת( ברווח של הפינה הבאה, ) 1עמודים,  3

עין שרשרת עד שהגעתם לפינה הבאה, לחזור מ * מסביב עד לפינה הראשונה ולחבר בעין שטוחה 

ת קבוצו 5, להמשיך עבור המידות הבאות )M/Sעיני השרשרת בהתחלה, לנעול עבור מידה  3לראש של 

 עמודים בכל אחד מהצדדים(. 3של 
 

עמודים  3קבוצות של  6, להמשיך בעבור המידות הבאות )XL/L, ולנעול עבור מידה 4לחזור על סיבוב : 5סיבוב 

 בכל צד(.

 

עמודים  3קבוצות של  7, להמשיך בעבור המידות הבאות )3X/X2, לנעול עבור מידה 4לחזור על סיבוב : 6סיבוב 

  בכל צד(.

 

 עמודים בכל צד(.  3קבוצות של  8, )5X/X4, לנעול עבור מידה 4לחזור על סיבוב :  7סיבוב 

 

אל פחד אם הריבועים שלכם לא שטוחים באופן מושלם או ישרים בצדדים, הקיבוע שנעשה *הערה: 

 בשבוע הבא יתקן את זה! 2בחלק 

 

 , אני מקווה!יזה הכול לשבוע זה! לא קשה מיד

לא תחמיצו את העדכונים  או את באופן זה,  בעמוד הפייסבוק שלי כאןתהיו בטוחים שעשיתם לייק 

 !ההכרזה על פרסום החלק הבא

של ז'קט מסיבת הגן! אני  2עבור חלק   2016באפריל,  27בבקשה חזרו אלי לפה ביום רביעי הבא 

 רתכם!אחכה לחז

 הרבה אהבה וחוטים

 סטפני
  

http://www.crochetverse.com/615-2/
http://www.crochetverse.com/615-2/


Follow on Facebook Here! (!כדי לעקוב בפייסבוק כאן) 

Follow on Instagram Here! (!כדי לעקוב באינסטגרם כאן) 

Follow on Ravelry Here! (!כדי לעקוב בריביילרי כאן) 

Follow on Pinterest Here! (!כדי לעקוב בפינטרסט כאן) 

Follow on YouTube Here! (!כדי לעקוב ביוטוב כאן) 

Follow on Twitter Here! (!כדי לעקוב בטוויטר כאן) 

Follow on Etsy Here! (!כדי לעקוב באסטי כאן) 

 

 

 Nichole Chapel, Jamie Cowley, Janean: לצוות הבדיקהנתונים  הרבה אהבה וקרדיט

Craig, Tammii Crosland, Maggie Diaz, Katherine Popowski, Amber Sarita, & Heather 

Sutton 

 

. בבקשה אל Crochetverse©2016בזכויות יוצרים בלבדיים של   כיםהמידע והתמונות בפוסט הזה שיי

תעתיקו ותדביקו כל תוכן של מידע באופן אלקטרוני, מילולי או בכתיבה באופן חלקי או שלם. במקום זאת 

בבקשה שתפו באמצעות קישור ישיר אל  הפוסט הזה בלבד, ואם אתם עושים זאת, אני מודה לכם על 

לים למכור כל דבר שאתם מכינים מהדוגמא הזו, שאתם הכנתם במו ידיכם,  השיתוף . אתם כמובן יכו

כמעצב  Crochetverseתתנו קרדיט ל מאד, אם עבודה בקבלנות או ייצור המוני אסורים. נעריך את זה 

כאשר אתם מוכרים. תודה רבה בעבור כיבוד העבודה הקשה שנעשתה על הדוגמה, כדי שנוכל להישאר 

 יצירתיים :(
 

http://www.facebook.com/crochetverse
https://www.instagram.com/crochetverse/
http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny
http://pinterest.com/Crochetverse
https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu

