
 

 !כל כך נעים לפגוש אתכם שוב 

 ( "ז'קט מסיבת הגן" CALברוכות הבאות לחלק השני של לסרוג ביחד )

 

 

 כאןאת החלק העוסק ב"מידע וחומרים" תוכלו למצוא אותו  םאם פספסת

 כאןאת "החלק הראשון: בדיקת מתח סריגה וריבועים" תוכלו למצוא אותו  םאם פספסת

 

על עבודתם  CAL - Crochet A Long Groupולקבוצת  ותהמדהימ ותלמתרגמתודה רבה וברכות שוב, 

המענגת והתמיכה המדהימה. למטה יש קישורים לכל השפות השונות. פשוט הקליקו על השפה המועדפת 

 כדי להגיע לבלוג שפורסם עבור שבוע זה! שלכם

 

**PLACE HOLDER FOR TRANSLATION LINKS, DO NOT TRANSLATE** 

 

  עכשיו, בואו נתחיל:

 שני חלקים: הזה יש שבועב

 2חלק  –ריבועים שלב ראשון: 

 קיבוע החלקיםשלב שני: 
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 2חלק  –שלב ראשון: ריבועים 

 

 ,קטן גדלים שונים של ריבועים במבנה שלו:  3השבוע נסיים לסרוג את הריבועים שלנו. הז'קט מכיל 

 ריבועים. 13בינוני  וגדול. בסה"כ, מרכיבים את הז'קט 

ריבועים  בינוניים  4השבוע נסרוג . הקטנים מהם כאשר סרגנו את הריבועים 8בשבוע שעבר סיימנו 

 וריבוע אחד גדול.

ריבועים הקטנים, להריבועים הבינוניים והריבוע הגדול הם פשוט הגדלות, ע"י סריגת סיבובים נוספים, 

 .CAL-שאותם אתן כבר מכירות מהחלק הראשון של ה

ם תזדקקנה לריענון, או גרסה בסיסית יותר של ההוראות השבוע. אפה רק מסיבה זו, אני אפרסם 

והתמונות בדיוק אותו דבר כפי  הסיבובים זהים .כאןבתמונות, חיזרו לחלק הראשון שוב תרצנה להסתכל 

 . ושהעבודה שלכם תראה בעבור הריבוע הבינוני והגדול עליהם תעבוד

      

תוך  תמונות רבות, אבל ניצור את חלק הארי של הז'קט ותוכלו להתרשם מיופיו,החלק הנוכחי לא יכיל 

 כדי עבודה!!

 והמידע כתוב בפורמט הזה: דוגמהזכרו כי כל הוראות ה

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

אנא הקפידו לסרוג את הדוגמה ע"פ ההוראות הניתנות למידה שבחרתן, ע"פ מיקומן הנכון. אולי תרצו 

 את כל ההוראות המיועדות למידה שלכן, כדי למנוע מצב של טעות בעיגוללעבור על ההנחיות ולהקיף 

):. 

 

אני שוב! עכשיו שאתם כבר מומחים  בזה, מתח הסריגה מדידת בואו נדבר על רגע! חכו!! 

 זה חיוני!גדול. הבינוני וה  גודל הריבועיםאיך זה ישפיע על  נדוןאנחנו  שחייבת להתעקש 

 

 בעיותתתקנו את  לא הבגד נוצר כפאזל מתמטי של חלקים המורכבים ליצירת ז'קט. כתוצאה מכך, אתם

. אתם שואלים למה? כאשר שתגיעו למידה הנכונהמתח הסריגה בעזרת פרימה של שורה או שתיים עד 

אנחנו נתפור אותם ביחד, כל החתיכות חייבות להתאים במספר התכים כדי שההרכבה תהיה נכונה. לכן, 

 .דוגמהלהישאר כפי שהונחיתם ב חייבתספירת התכים 

יותר סיבובים, הם הופכים ליותר עם באמצעות בדיקה נוספת,  גילנו כי ככל שהריבועים גדלים 

סיבות. אחת, מתח הסריגה שלכם סביר שיהפוך רפוי יותר ככל שהעבודה הופכת משוחררים משתי 

 ליותר מוכרת עבורכן. שנית, טבעה של דוגמת התכים להפוך רפויה ככל שהסיבובים גדלים. 
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של הריבוע במידה הרצויה לכם! לכל ריבוע יש  אתם חייבים לשים לב ליעד המטרהבגלל סיבה זו, 

תצטרכו לשנות את עובי המסרגה כדי להשיג את ואתם דל לכוון. *יתכן* המראה לכם לאיזה גו טבלה

היו משמעותיים:  המידה כדי להשיג את  ותהנסייני השתמשוהרוחב הנכון. השונות בגודל המסרגות בהם 

 אותה מידה.וכולנו קיבלנו את מ"מ  5.5למסרגה בגודל  עד מ"מ 4 מסרגה בעובימ

 !מאדהשונות במתח בין סורג קרושה אחד לאחר משתנה 

 

:הבינוניבואו נתחיל עכשיו עם הריבועים בגודל   

אלו המלצות על מסרגות בלבד, אתם תצטרכו להתאים אותן כדי להשיג את הממדים 

 המתאימים לריבוע במידה שלכם.

במתואר השתמשו בכל גודל מסרגה אשר יביא אתכם לרוחב המתאים, כשהשימוש  *

 להלן כנקודת פתיחה* המלצה בלבד!!! עבור הריבוע הבינוני:

XS/XXS :תשנו את עובי המסרגה ממה שהשתמשתם בריבועים הקטנים. אל 

M/S.רדו מידה אחת בעובי המסרגה ממה שהשתמשתם בריבועים הקטנים : 

X5-XL/L הקטנים.: רדו שתיים או שלוש מידות עובי של המסרגה ממה שהשתמשתם בריבועים 

אל תפחדו לעשות שימוש בשתי מידות של עובי מסרגה באותו הריבוע! רק סמנו איפה עשיתם את 

 השינוי כדי שתוכלו לחזור עליו בריבועים הבינוניים הבאים. 

 הטבלה להלן מראה את הרוחב שצריך להגיע עם הריבוע הבינוני כדי להשיג את המידה שלך1:

 גמור בס"מ רוחב ריבוע בינוני מידה

XXS/XS 17.78  

S/M 21.59  

L/XL 22.89 

2X/3X 25.4 

4X/5X 27.94 

 

ם לעצור בעבור מידה כאומרת ל דוגמה: אם אתם עובדים על המידות הגדולות יותר: כאשר הרמז

מסוימת, אתם יכולים לבדוק את הריבועים שלכם באותה נקודה תוך שימוש בטבלה גם אם אתם 

                                                           
 הטבלה באינץ'  1

 רוחב ריבוע בינוני גמור באינץ' מידה

XXS/XS 7 

S/M 8.5 

L/XL 9 

2X/3X 10 

4X/5X 11 

 



ממשיכים לעשות סיבובים בעבור המידה שלכם. זאת בדיקה באמצע הדרך שיכולה לחסוך לכם פרימה 

 של סיבובים, אם תדעו מוקדם יותר שמתח הסריגה שלכם קטן או גדול יותר. 

 

 !אחרי כל אחד מהם המידה : בדקו את בגודל בינוניעבור הריבועים  דוגמהל עכשיו

 

 תכים מיוחדים:)רוב תכי הפופקורן מסתיימים בעין שרשרת, אנא שימו לב כי כאן זה לא כך(

אותה עין, להוציא את בעמודים  4עיני שרשרת )נספרות כעמוד(, לסרוג  3 :פופקורן פותח )מתחיל(

עיני השרשרת  3אל ראש מקדימה לאחורה ס את המסרגה י, להכנשעל המסרגה המסרגה מהלולאה

 .הפופקורןשסרגנו בהתחלה, , למשוך את הלולאה שהשמטנו דרך העין בכדי לסיים את 

 את המסרגה כניסו, הוציאו את המסרגה מהלולאה שעליה וההנדרשתעין העמודים אל  5: סירגו פופקורן

כדי  םאת הלולאה ששמטתדרך העין מתחת לעין של העמוד הראשון שסרגתן. משכו  מקדימה לאחור,

 הפופקורן.להשלים את 

 

 ס"מ בתחילה ובסיום( 15.24)השאירו זנב של  הוראות:

הכלילו את  את זה: רו. כדי לספבצד אחד עמודים 3ניתנת כאן בקבוצות של  ספירת התכיםהערה: *

בספירת הדופן, את כל הקבוצות באמצע ואת קבוצת ונה  הראשקבוצת שלושת העמודים הפינתית 

 שלושת העמודים בפינה האחרונה.

של הסיבוב  הנכון עד למיקום עין שטוחהסריגת  פשוט המשיכו ע"י  :לסרוג עם פחות צבעים בחרתםאם 

 .עם חוט חדש ולהתחיל מחדש סגורבמקום להבא,  

חדש בעין שטוחה את החוט הוחברו גרו כפי שבחרתם וחזרו לסרוג עם צבעים רבים יותר, ס בחרתםאם 

 במיקום הנכון לשורה הבאה.

 

 לא להפוך בסיבובים. –( 4)הכינו  –בינוני  בגודל  ריבוע 

עיני שרשרת, סגרו בעין שטוחה אל עין השרשרת הראשונה ליצירת  4סרגו  (AC) עם הצבע הנוסף

 טבעת:

עין שטוחה אל ראש ב לחברעמודים מקוצרים אל תוך הטבעת,  12: עין שרשרת )לא נספרת(, 1סיבוב 

 (12העמוד המקוצר הראשון. )

 ועין שרשרת, *פופקורן )רא 1 ( במקום החיבור, תכים מיוחדים למעלה ורא*פופקורן פותח ) :2סיבוב 

 לחברפעמים נוספות,  10*  על ההנחיות מה ועין שרשרת. חזר 1( בעין הבאה,תכים מיוחדים למעלה

 עיני שרשרת( 12פופקורן,  12עין שטוחה אל ראש הפופקורן הראשון. )ב

עמודים, עין  2עיני שרשרת )נספר כעמוד(, ) 3, הבא : עין שטוחה אל רווח עין השרשרת3סיבוב 



עמודים ברווח הבא של עין  3, עין שרשרת 1של  עמודים, עין שרשרת( לתוך אותו רווח 3שרשרת, 

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

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

בעין  לחברפעמים,  2,  לחזור מ * עוד עין שרשרת 1עמודים ברווח הבא של עין שרשרת,  3שרשרת, 

 לקשור. ת הראשונים.רעיני השרש 3שטוחה לראש של 

באחת רווחים של עין השרשרת שה אחד ( בעין שטוחה אלMCאת הצבע העיקרי ) ו: חבר4סיבוב 

עמודים, עין שרשרת( באותו הרווח,  3עמודים, עין שרשרת,  2עיני שרשרת )נספר כעמוד(, ) 3, ותפינה

עין  1עמודים,  3*)עמודים, עין שרשרת(   בכל רווח של עין שרשרת עד שמגיעים לפינה הבאה.  3)

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

לפינה הבאה, לחזור מ * מסביב עד לפינה הראשונה ולחבר בעין  שמגיעיםהרווחים של עין שרשרת עד מ

 .עיני השרשרת בהתחלה 3שטוחה לראש של 

עיני שרשרת )נספר  3, שבפינהולתוך רווח עין השרשרת  הבאים העמודים 2דרך : עין שטוחה 5סיבוב 

כל בעמודים, עין שרשרת(,  3עמודים, עין שרשרת( לאותו רווח, ) 3עמודים, עין שרשרת,  2כעמוד( ) 

עין שרשרת( ברווח של  1עמודים,  3עין שרשרת,  1עמודים,  3*)רווח של עין שרשרת עד הפינה הבאה 

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

 עיני השרשרת בהתחלה. 3הבאה, לחזור מ * מסביב עד לפינה הראשונה ולחבר בעין שטוחה לראש של 

 3קבוצות של  8המשיכי לסרוג עבור שאר המידות. ) XXS/XS, סגרי עבור 5על סיבוב  וחזר :6-7סיבוב 

 ( 2ס"מ 17.78עמודים בכל צלע של הריבוע, חייב להיות במידה 

 3קבוצות של  10המשיכי לסרוג עבור שאר המידות. ) S/M, סגרי עבור 5על סיבוב  ו: חזר8-9סיבוב 

 (3ס"מ 22.225עמודים בכל צלע של הריבוע, חייב להיות במידה 

 3קבוצות של  12המשיכי לסרוג עבור שאר המידות.) L/XL, סגרי עבור 5על סיבוב  ו: חזר10-11סיבוב 

 (4ס"מ 26.67ריבוע, חייב להיות במידה עמודים בכל צלע של ה

עמודים בכל צלע של הריבוע,   3קבוצות של  2X/3X (14, סגרי עבור 5על סיבוב  וחזר :12-13סיבוב 

 ( 5ס"מ  3 1.75חייב להיות במידה 

עמודים בכל צלע של הריבוע,  3קבוצות של  4X/5X (16, סגרי עבור 5על סיבוב  וחזר: 14-15סיבוב 

 (6ס"מ 35.56חייב להיות במידה 

** עצרו כאשר אתם מסיימים כל ריבוע ותהיו בטוחים שהגעתם לרוחב הנכון בעבור הריבוע שלכם. 

 עדיף שתצטרכו לפרום רק אחד ולא את כל הארבעה :( 
                                                           
 7 אינץ' 2
 8.75 אינץ' 3
 10.5 אינץ' 4
 12.5 אינץ' 5
 14 אינץ' 6



 הריבוע הגדול.הריבועים סרוגים והמידה נכונה, עברו אל  4כאשר כל 

 

 ריבוע גדול:

אלו המלצות על מסרגות בלבד, אתם תצטרכו להתאים אותן כדי להשיג את הממדים 

 המתאימים לריבוע במידה שלכם.

השתמשו בכל גודל מסרגה אשר יביא אתכם לרוחב המתאים, כשהשימוש במתואר  *

 להלן כנקודת פתיחה* המלצה בלבד!!! עבור הריבוע הגדול:

XS/XXS :תשנו את עובי המסרגה ממה שהשתמשתם בריבועים הקטנים. אל 

M/S.רדו מידה אחת בעובי המסרגה ממה שהשתמשתם בריבועים הקטנים : 

X5-XL/L.רדו שתיים או שלוש מידות עובי של המסרגה ממה שהשתמשתם בריבועים הקטנים : 

 אל תפחדו לעשות שימוש בשתי מידות של עובי מסרגה באותו הריבוע! 

 

ה פה מראה את רוחב המטרה של הריבוע הגדול בעבור כל מידה אחרי שסיימתם את כל הטבל

 סיבובי הסיומת/גבול 3הסיבובים, כולל 

 7רוחב ריבוע בינוני גמור בס"מ מידה

XXS/XS 39.37  

S/M 43.18 

L/XL 45.72 

2X/3X 48.26 

4X/5X 50.8 

 

 נקודות בדיקה באמצע הדרך:

 של הריבוע. לכן, לא ניתן לעשות שימוש הסיבוב האחרוןהטבלה למעלה כוללת את המידות לאחר סיום 

לנקודת  אתם מגיעיםקטנות יותר כאשר המידות הרוחב של ה אתבאמצע הדרך כדי לבדוק  בטבלה

 העצירה, כמו שעשיתם בריבועים בגודל בינוני.

                                                           
 הטבלה באינץ'  7

 באינץ'רוחב ריבוע בינוני גמור  מידה

XXS/XS 15.5” 
S/M 17” 
L/XL 18” 
2X/3X 19” 
4X/5X 20” 

 



ההוראות של הריבוע הגדול. אתם לא צריכים להיות במקום זאת, אני אכלול "נקודות בדיקה" בתוך 

, אתם *תרצו* לשקול שינוי 8ס"מ 1.27-0.635מדויקים בנקודות הללו, אבל אם אתם סוטים יותר מ 

במידת המסרגה לכמה סיבובים כדי להיות בטוחים שזה לא נעשה גדול מידי. אתם חייבים לסיים את כל 

כולים לעשות שימוש בנקודות הבדיקה בתקווה לגלות הסיבובים בעבור המידה שלכם, אבל אתם י

 עם המידה.מוקדם, מאשר מאוחר, אם יש לכם בעיה 

 

 ( אין להפוך בעת הסריגה בסיבובים1עכשיו לדוגמה עבור הריבוע הגדול: )סרגו 

 

עיני שרשרת, סגרי בעין שטוחה אל עין השרשרת הראשונה ליצירת  4סרגי , (AC) עם הצבע הנוסף

 .טבעת

עין שטוחה אל ראש ב לחבר עמודים מקוצרים אל תוך הטבעת,  12: עין שרשרת )לא נספרת(, 1סיבוב 

 (12העמוד המקוצר הראשון. )

פופקורן פותח )*ראו תכים מיוחדים למעלה( במקום החיבור, עין שרשרת, *פופקורן )ראו תכים  :2סיבוב 

בעין  לחברפעמים נוספות,  10מיוחדים למעלה( בעין הבאה, עין שרשרת. חזרו על ההנחיות מה * 

 עיני שרשרת( 12פופקורן,  12שטוחה אל ראש הפופקורן הראשון. )

עמודים, עין  2עיני שרשרת )נספר כעמוד(, ) 3, הבא ווח עין השרשרת: עברו בעין שטוחה אל ר3סיבוב 

עין  1שרשרת, העמודים ברווח הבא של עין  3עמודים, עין שרשרת( לתוך אותו הרווח,  3שרשרת, 

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

 3עין שרשרת,  1עמודים ברווח הבא של  עין שרשרת,  3בא של עין השרשרת, עין שרשרת( ברווח ה 1

בעין שטוחה לראש  לחברפעמים,  2עין שרשרת,  לחזור מ * עוד  1עמודים ברווח הבא של עין שרשרת, 

 .ת הראשוניםרעיני השרש 3של 

עיני שרשרת  3העמודים הבאים אל תוך הרווח הבא של עין שרשרת,  2עין שטוחה מעל  ו: סרג4סיבוב 

עמודים, עין שרשרת(    3עמודים, עין שרשרת( באותו הרווח, ) 3עמודים, עין שרשרת,  2)נספר כעמוד(, )

עין  1עמודים,  3עין שרשרת,  1עמודים,  3*)בכל רווח של עין שרשרת עד שמגיעים לפינה הבאה. 

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

עיני  3חה לראש של לפינה הבאה, לחזור מ * מסביב עד לפינה הראשונה ולחבר בעין שטו שמגיעים

 השרשרת בהתחלה.
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לשאר המידות לסריגת שורות שוליים.  ווהמשיכ וסגר. XXS/XS, למידות 4על סיבוב  וחזר : 5-12סיבוב 

, 9ס"מ 17.78הושלם, הרוחב שלכם אמור להיות  7: אחרי שסיבוב נקודת בדיקה)*  לסרוג. והמשיכ

 .התאימו אם יש צורך המשיכו כדי להשלים את כל הסיבובים בעבור המידה שלכם(

 ולשאר המידות המשיכלסריגת שוליים.  ווהמשיכ וסגר S/M, למידות 4על סיבוב  וחזר :13-16סיבוב 

, התאימו 10ס"מ 35.56הושלם, הרוחב שלכם אמור להיות  15: אחרי שסיבוב נקודת בדיקה)*  לסרוג.

 אם יש צורך המשיכו כדי להשלים את כל הסיבובים בעבור המידה שלכם(.

לשאר המידות המשיכי . סגרי והמשיכי לסריגת שוליים L/XL, למידות 4על סיבוב   וחזר :17-20 סיבוב

, התאימו 11ס"מ 46.355הושלם, הרוחב שלכם אמור להיות  19: אחרי שסיבוב נקודת בדיקה)*  לסרוג.

 אם יש צורך המשיכו כדי להשלים את כל הסיבובים בעבור המידה שלכם(.

המשיכי . לשאר המידות סגרי והמשיכי לסריגת שוליים 2X/3X, למידות 4על סיבוב   וחזר :21-24סיבוב 

, התאימו 12ס"מ 55.88הושלם, הרוחב שלכם אמור להיות  23: אחרי שסיבוב נקודת בדיקה)*   לסרוג.

 אם יש צורך המשיכו כדי להשלים את כל הסיבובים בעבור המידה שלכם(.

: אחרי נקודת בדיקה)*לסריגת שוליים.  ווהמשיכ וסגר 4X/5Xלמידות , 4על סיבוב  וזרח :25-28סיבוב 

, התאימו אם יש צורך המשיכו כדי 13ס"מ 65.405הושלם, הרוחב שלכם אמור להיות  27שסיבוב 

 להשלים את כל הסיבובים בעבור המידה שלכם(.

 

 :הגימורסיבובי 

עיני שרשרת )נספר  3( ברווח עין השרשרת באחת הפינות,   MC: חברי את הצבע הראשי )1סיבוב 

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

עין שרשרת(  1עמודים,  3עין שרשרת,  1עמודים,  3*)שרשרת עד שמגיעים לפינה הבאה. רווח של עין 

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

עיני השרשרת  3לפינה הבאה, לחזור מ * מסביב עד לפינה הראשונה ולחבר בעין שטוחה לראש של 

 שבהתחלה.

עיני שרשרת  3העמודים הבאים אל תוך הרווח הבא של עין שרשרת,  2סרגו עין שטוחה מעל : 2סיבוב 

עמודים, עין שרשרת(    3עמודים, עין שרשרת( באותו הרווח, ) 3עמודים, עין שרשרת,  2(, ))נספר כעמוד

עין  1עמודים,  3עין שרשרת,  1עמודים,  3*)בכל רווח של עין שרשרת עד שמגיעים לפינה הבאה. 

עין שרשרת( בכל אחד מהרווחים של עין שרשרת עד  1עמודים,  3שרשרת( ברווח של הפינה הבאה, )
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עיני  3לפינה הבאה, לחזור מ * מסביב עד לפינה הראשונה ולחבר בעין שטוחה לראש של  גיעיםשמ

 השרשרת בהתחלה

 את הסיבוב לכל המידות. ו, סגר2על סיבוב  ו: חזר3סיבוב 

 מספר הקבוצות של שלושה עמודים, בצלע אחת של המרובע, לפי המידות:

XXS/XS – 16  S/M – 20 L/XL – 24  2X/3X – 28 4X/5X – 32 

* להצטרך לרדת ים*עשוי םמתח הסריגה הנכון גם כן. אתבדיקה המידה של את  םשעשית יםבטוח יו תה

רק  במידת המסרגהיכולה לבחור לרדת  םלרוחב הנכון, את יםקרוב םמידה בעובי המסרגה. אם את

 קצת ניסוי וטעיה :( שככל הנראה יצריךדבר קצת. בכמה מן השורות כדי "להדק" 

 

וטפחו  כםאל צוואר כםעשיתם זאת! אם כל הריבועים שלכם גמורים ובמידה הנכונה  הרימו את יד

צבעים הנפלאים ה ! יואו! צעדו לאחור ותסתכלו  על כל...אפשר גם להוסיף עיסוי קטןשכםעל ה לעצמכם

ם ואני ממש לא יכולה לחכות כדי לראות את כל שילובי הצבעי .משגע, אני בטוחהפשוט בערימה! 

 .בחרושאנשים יצירתיים כמוכם 

 

 

 קיבוע: הסתרת קצוות ו2שלב 

בקרושה, אבל תרשו לי לומר  כמטלה מאיימתשלב זה, כמו שלב בדיקת מתח הסריגה, נתפס לעיתים 

בתשומת  טמוןעבורי, ההבדל בין סריג קרושה יפה לסריג קרושה מרהיב  !שזה ממש לא כך ואף די קל

אותו לתמונה שבדוגמה  םהשוויתוכשסיימתם,  פריט, םפעם סרגתהאם אי  הלב הראויה לסיומת.

הם שעשו את ההבדל!  קיבועשהסיום וה כם? אני מתערבת אתנראה אותו דברלא  כםמדוע של םתהיתו

 .ו!שתוכל ללא רבבהכי ו תהכי מקצועי בצורה פריט גמור קבלוכל לננתחיל כך ש וכעת, בוא

כיצד  כם, וזה בסדר, אולם אני אספר לתיטות שונואחד יש שלכל . להסתיר את כל הקצוותראשית עלינו 

 לנסות את הדרך שלי לפחות בז'קט הזה. כםאני עושה זאת ואני מפצירה ב

 

את אורך החוט הנדרש באופן נדיב? הסיבה העיקרית לכך היא: כי ביקשתי  יהערכתש קבעתיזוכרים איך 

 .יום של כל ריבועס"מ בתחילה ובס 15.24זנבות של מינימום ממכם להשאיר 

 יםשנע ם אנשים לעיתים קרובות )או כך אני מקווה(, ומאחר ואת ולבש? זה פריט שתםמדוע, שאלת

את הקצוות   ואם לא תסתירבמהלך היום. לכל מיני כיוונים  ויימשך ימתח שלכם ז'קטה, ותקסומ כיםבדר

מן רב להכנתו, חר והקדשת ז. מאולא יראה טוב כמו שיכול היה שלכם יישחק , הז'קט מאובטחת בצורה

 !כדאי לסיימו כראוי

 



ובעצם תתפרו אותו בתוך התכים כל קצה לתוך התכים,  ו, השחילכםשל השטיח/רקמה בעזרת מחט

פעמים. אני מנסה להעביר את המחט שלי ממש בתוך  3-כ תוך שינוי הכיווןהלוך ושוב, מעלה ומטה, 

במקום בו  כעתשנשאר לכם זנב של כמה ס"מ בלבד. עבדו עד  .כדי לאבטח אותם יותר סיבי החוט עצמו

את הזנב  והזנב כך שהעבודה מתכווצת מעט וגזר את ומשכ החוט שלכם מציץ מתוך העבודה, בעדינות

ך לתו "יישאב" הקטן הזנב בחזרה. והנה! עבודהזנב והחליקו את האת ה ושחרר .בו יםאוחז כםבעוד

 :( על כך עם כל הקצוות. ו. חזרהתכים ולא יראה עוד לעולם

 

סוגי החוטים, מאחר והיא לא כוללת כביסה במכונה, סבון  לרובכעת לקיבוע:  השיטה שאתאר מתאימה 

התוצאה תקבלה הש כדי לוודא רק על אחד הריבועים קודםאו שימוש בחום. כמובן שיש לנסות זאת 

 .הרצויה לפני שתעשו את זה על כולם

 

 

 ל: ותזדקק

אל חלד )כיוון שמעורבים פה מים חשוב לוודא שהן לא מחלידות, אתם יכולים לסיים עם * סיכות פלדה 

 כתמי חלודה על העבודה כאשר היא תתייבש! בוווו!(

 תויכול להיות מזרון ספוג, מגבאליו אפשר יהיה להצמיד את הריבועים בעזרת סיכות: זה  *משטח

מקופלת, קרש גיהוץ עם מגבת מתחת לכיסוי או כל משטח שטוח אליו אפשר להצמיד בסיכות משטח לח 

 )רטוב(. 

 * הריבועים שסרגת, לאחר שכל הקצוות הוסתרו.

 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Facebook-20160407-115925.jpg


 כל את מלא באופן והרטיבו קרים למים הטמפרטורה את כוונו, הכיור לא.אספו את הריבועים ולכו 1

 .בסדר יהיה זה, דאגה אל. הריבועים

אותם. אם הם עדיין מלאי  ואו תפתל ועודפי מים מהריבועים ע"י לחיצה עליהם. אל תסחט את וסלק. 2

 .מיםה עודפיעוד מ את המגבת כשהם בתוכה, כך יספגו ואותם על מגבת וגלגל ומים, הניח

. כעת השתמשו בסיכות ובמשטח הקיבוע שלכם. הצמידו כל ריבוע למשטח בעזרת הסיכות. יתכן 3

תצטרכו להחליק בעדינות אבל אל תמתחו אותם יותר מדי. המטרה העיקרית היא להגיע לשוליים ש

ישרים ופינות חדות. הצמידו בעזרת הסיכות את הפינות וגם בכמה מקומות לאורך הדפנות, שימו לב 

למקום. שאין פינות או גלים כאשר מצמידים את הצדדים. כל שצריך הוא להחליק בעדינות, לעצב ולנעוץ 

אם תמתחו את זה יותר מידי חזק, הגמישות הטבעית של הסריג יכולה לעשות  כך לכל הריבועים. עשו

 אותם גדולים מידי, רק החליקו ותנעצו.

תייבש במלואם. אם אני חסרת סבלנות, לעיתים אעשה שימוש במאוורר, אך בד"כ אני ם להלה ו. הניח4

 מניחה להם ללילה.

באופן  כםישרים ושווים. פעולה זו תשנה את הז'קט של כמה שהם   וובדק את כל הסיכות ו. הסיר5

 בשבוע הבא!כשנחבר את החלקים השונים  ימהות

 

 וישרים עד לשבוע הבא.לערימה יפה מוערמים  ודאו כי אחסנתם את הריבועים שלכם

גש ביותר . זה תמיד החלק המרמתגבש!נשלם. בשבוע הבא נתחיל לראות את הז'קט שלנו  2זהו! חלק 

 . אז עד הפעם הבאה,!עבורי

 הרבה אהבה וחוטים,

 סטפני

 

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 Craigהרבה אהבה וקרדיט נתונה לצוות הבדיקה: 

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

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


. בבקשה אל Crochetverse©2016המידע והתמונות בפוסט הזה שייך בזכויות יוצרים בלבדיים של  

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

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

הזו, שאתם הכנתם במו ידיכם,   דוגמההשיתוף . אתם כמובן יכולים למכור כל דבר שאתם מכינים מה

 Crochetverseעבודה בקבלנות או ייצור המוני אסורים. נעריך את זה זה מאד, אם אתם תתנו קרדיט ל 

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

 להישאר יצירתיים :(

 

 


