
ז'קט מסיבת גן,  CALשל  3בשבוע הזה אני מקווה שאני יכולה לכנות אתכם חברים :( ברוכים הבאים לחלק 

 חברים! )ראיתם מה עשיתי שם?!(

 

 

 

 והשבוע: הרכבת הגוף ושרוולים

 כאןהעוסק ב"מידע וחומרים" תוכלו למצוא אותו  הפרסוםאת  םאם פספסת

 כאןאת "חלק ראשון: בדיקת מתח סריגה וריבועים" תוכלו למצוא אותו  םאם פספסת

 כאןוקיבוע" תוכלו למצוא אותו  2אם פספסתם את "חלק שני: ריבועים/חלק 

 

על עבודתם   Crochet A Long Group -CALולקבוצת  ותהמדהימ ותתודה רבה וברכות שוב, למתרגמ

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

 כדי להגיע לבלוג שפורסם עבור שבוע זה! שלכם

 

** 

 עכשיו בואו נתחיל:

 שבוע יש שני שלבים :ה

 : הרכבת הגוף 1שלב 

 : שרוולים 2שלב 
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 הגוף הרכבת: 1 שלב

בה השתמשתי. אח"כ, אנחנו נחבר את הריבועים שלנו החיבור , אני אלמד אתכם את שיטת בהתחלה

שלהם, אני עומדת האריגה תוך שימוש בשיטה זו. מסיבה זו התעקשתי על זנבות ארוכים ובאמצעות 

בז'קט  מצוחצחיםתיראו חוזק. אני רוצה לוודא שאתם  שארו מאובטחים באותוילוודא כי הריבועים י

 המתוק הזה שתסיימו!

 אתם תצטרכו:

 את כל הריבועים שלכם 

 מחט רקמה או צמר 

 באותו צבע כמו הצבע הכי נפוץ בסיבוב האחרון של הריבועים שלכם. נוסף חוט 

, כך שבכל פעם שאתם תופרים ריבוע אחד לשני, צריכה להיות התאמה עוצבה באופן מתמטיהדוגמה הזו 

עין שרשרת ועמוד לעמוד. אני באמת ניסיתי לעשות את  1עין שרשרת ל  1: לחיבורבמספר התכים  מושלמת

 , ואני מקווה שעד עכשיו אתם מסכימים!. חבורה נחמדה שכמותכםזה קל ככל שאני יכולה בשביל 

הפופקורן  כל אחד פונה אליכם )קדימה אליכם(של הימני ועים קטנים. תוודאו כי הצד ריב 2: קחו להתחיל כדי

למעלה. הציבו שניים מהם אחד ליד צריך להיות  של התכים הימני הצד בפרח צריכים לבלוט החוצה אליכם, ו

של  ס"מ 60.961שלכם, תמדדו בערך בריבועים השני, קחו חתיכת חוט מאותו הצבע של הסיבוב האחרון 

 מחט שלכם.לחוט והשחילו 

 אנחנו הולכים ליישם את מה שאני מכנה "תך סולם דו צדדי" כדי לתפור את הריבועים שלנו.

, בזיגזג מימין בלבד תנוללולאות העליו מתחתבקצרה, אנחנו נתפור  אל תתנו לחלק הזה לבלבל אתכם!

נהפוך אותם לצד השני ונעשה את אותו לשמאל, משמאל לימין מהחלק התחתון לעליון קודם כל. ואז, אנחנו 

, אבל חשבתי שסיכום יכול בהמשך למטה. אני אתאר בפירוט בריבוע הדבר בחזרה למטה בלולאות שנשארו

 לעזור.

 

*** שימו לב לא לתפור יותר מידי חזק או הדוק כך שתאבדו את המבנה המשוחרר הטבעי של סריג 

ן שהבגד צריך להיות מתוח כאשר הוא נלבש כדי וכיוליכולת של הפריט להילבש,   נחוץהקרושה. זה 

 יצמד למבנה הגוף . ***ישהוא 

 

)אם אתם שמאליים סביר שתעבדו הפוך(, הכניסו את המחט מימין לשמאל, של הריבוע בצד ימין מתחילים 

שרשרת העין  1של של העבודה והכי קרובה אליכם( העליון אה העליונה בלבד )זו שבחלק למתחת ללו

שרשרת התואם בריבוע שממול, גם פה העין  1של תך בלבד שבפינה.  ואז, לכו מתחת ללולאה העליונה 

                                                           
 24 אינץ' 1



. 2ס"מ 15.24שאר עודף של בערך ימימין לשמאל, כפי שניתן לראות פה. משכו את החוט שעל המחט עד שי

 א צריכים להדק בחוזקה יחד. עדיין לאתם 

  

                                                           
 6 אינץ' 2
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עין השרשרת, ותכניסו את  של העמוד באותו ריבוע משמאל, בדיוק מעלעכשיו, לכו ללולאה העליונה בלבד 

תחת ותיכנסו מהמחט משמאל לימין מתחת ללולאה העליונה. אח"כ, לכו לעמוד התואם בריבוע הימני 

 העליונה ורק בה, גם כן משמאל לימין. ללולאה 

 

דרך הלולאה העליונה בלבד,  ותעברוהמשיכו אל העמוד הבא מעל העמוד שחיברתם עכשיו בריבוע הימני, 

משכו את החוט דרך העמוד הזה והתואם לו בריבוע השמאלי. תמשיכו לתפור הלוך וחזור, שמאל לימין, ימין 

. היזהרו כל פינה למעלהעין השרשרת של  1 לשמאל, שמאל לימין, וכן הלאה. עצרו אחרי שחיברתם את ה

 ולכווץ את העבודה. לא למשוך יותר מידי הדוק
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זה  3ס"מ 5.08שנשארות בין הריבועים. כאשר צילמתי אותו  ממרחק  חיבור שטוח ובטוח ללא בליטותיצר זה 

 !! ;(תפרוכמעט לא רואים את ה נראה יפה

 שמתם לב מופנה אליכם. מאל ששצד ! תהפכו את הריבועים שעכשיו חיברתם כך נאבטח שובעכשיו, בואו 

הלולאות אנחנו תפסנו רק את זוכרים שלאורך התפר?) שנשארתם עם כל הלולאות שלא עבדתם בהן

 עד עכשיו?( תנוהעליו

בחזרה לאורך התפר, נעבוד אנחנו  הקדמיבואו נלך על משימה כפולה, ותוך שימוש באותה השיטה כמו בצד 

!( ואז זה ממול יםלשמאליהעליונות בלבד )ללולאות תחת מתוך איסוף הלולאות שנשארו, מימין לשמאל 

, אבל עכשיו עובדים מלמעלה למטה, בניגוד מלמטה למעלה. הקדמידבר כמו בצד אותו . בדיוק לימיןמשמאל 

עין שרשרת בפינה ממול וכן הלאה. המראה  1עין שרשרת בפינה ל  1התאימו שוב תך לתך בין הריבועים. 

 בתמונה למטה הוא של אחרי שעבדתי בריבוע מלמטה למעלה.

 

כמו שעשיתם בריבועים ומהסוף עכשיו, שאתם שם, קחו דקה לארוג פנימה את זנבות החוטים מההתחלה 

 עצמם.

החלק  הרכבתריבועים שלנו כפי שמתואר למטה כדי לסיים את האת כל  נחברעכשיו שימוש בשיטה הזו, תוך 

 עכשיו! מתחבריםהגוף! אנחנו באמת  של העיקרי

 

                                                           
 2 אינץ' 3
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הזו היא בבסיסה פאזל של חלקים המורכבים באופן אסטרטגיה כדי  ההדוגמ: לחלקים זה את לפרק כדי

 לייצר בגד. כל ריבוע קטן הוא בגודל חצי מריבוע בינוני ורבע מהריבוע הגדול. וזה נכון לכל גודל. 

 

עמודים בצד אחד של כל ריבוע בכל מידה  3-לסיכום: הטבלה למטה מציינת את המספר של קבוצות ה 

עמודים לאורך הצד  3את כל הקבוצות של עמודים בפינה,  3קבוצה אחת של : אתם סופרים של הבגד

עמודים שיש לכם.  3עמודים בפינה השנייה כדי לקבוע את סה"כ מספר הקבוצות של  3וקבוצה אחת של 

 השוו אל הטבלה כדי לוודא שאתם מדויקים. 

תתאימו כל עמודים בצד אחד של הריבוע  3-בהתייחס לטבלה למעלה ותוך תשומת לב למספר קבוצות ה

 ימיןהעמידו את כל הריבועים כשהצד  כל עמוד, וכל רווח של עין שרשרת לרווח של עין שרשת: עמוד אל

 .1למעלה והתחילו בשלב 

 

 

( הריבועים הקטנים בצד אחד בלבד, ליצירת פס ארוך. אתם תשימו לב  שכיוון 8חברו את כל  ): 1שלב 

של הריבועים . הקדשתי רגע ושיחקתי , קיבלתי צבעים שונים במרכז מתחלףשעשיתי שימוש בחוט בעל צבע 

 קצת עד שאהבתי את הסדר שלהם לפני שהתחלתי לתפור.

 

 

המורכב משני  , ליצירת מלבןבינונילצד אחד של ריבוע  בינוניצד אחד של ריבוע בגודל  וחבר :2שלב 

. אותו דבר כאן, אני בחרתי לסדר את בינוניריבועים. עשו אותו דבר עבור שני הריבועים השניים בגודל 

 .המתחלףהריבועים על פי הצבעים במרכז שנוצרו כשעבדתי עם החוט 

     גודל הבגד 

 XXS/XS S/M L/XL 2X/3X 4X/5X סוג הריבוע

 8 7 6 5 4 קטן

 16 14 12 10 8 בינוני

 32 28 24 20 16 גדול
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 2-שנוצר מהמלבן מופנה כלפי מעלה, העמידו את אחד מהצדדים הנותרים של שמאל  עם צד : 3שלב 

המלבן העליון. העמידו את הצד הריבועים בגודל בינוני, לצד השמאלי של הריבוע הגדול, ותפרו למקום לאורך 

לחלק הימני של הריבוע הגדול. זה יצור את  הפנויהצד ריבועים בגודל בינוני, וחברו את  2-השני שנוצר מ

 תפר הכתף. 

 
 לתפור לאורך החלק העליון כפי שמתואר בחץ
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( 2מתוך ה )השמאלי םהריבועים הבינוני שלהמלבן התחתון של השמאלי של הריבוע הצד חברו את  :4שלב 

עמודים בריבוע הגדול מאחור, נוצר חור לידיים. עשו  3הקבוצות  התחתונות של  8( 10, 12, 14, 16אל  )

, 16אל ) במלבן של הריבועים הבינויים(2הימני של הריבוע הבינוני הימני התחתון )מתוך הבצד אותו דבר 

חור, ליצירת חור הידיים השני. ** כאשר עמודים בריבוע הגדול מא 3קבוצות  התחתונות של  8( 10, 12, 14

אתם תופרים את הפינה העליונה של הריבוע הבינוני בנקודת האמצע של הריבוע הגדול מאחור, תפרו את 

לריבוע הגדול באופן מאובטח. זה יוצר את בית השחי של הבגד  רווח עין השרשרת בפינה והעמוד הבא גם כן

 .חוראת זה, יהיה שם וכאשר נמשיך עם השרוולים אם לא תעשו 

 

 

 

 :5שלב 

 הערה לגבי מידות והגוף:

ניסינו להתאים כמה שיותר מידות גוף שאפשר, תוך שימוש בממוצע מתוך מגוון של טבלאות מידה. אני 

שאתם ערים לכך, כולנו מאד שונים! בעבור מידות גדולות, בעוד שרוחב הגב של אישה הולך  הבטוח

ומתרחב, הוא גדל באופן חלקי לאורך. לכן, אנחנו נסמכים על הגמישות הגדלה של הסריג ככל שהוא 

 גדל להכיל את היחס של הגוף, ועדין לשמור על ההיבט של ה"פאזל המתמטי" של הבגד. לכן:

 תפרו את הצדדים כפי שמצוין ע"י החצים.
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למתוח החוצה" את הריבוע או " הריבועים הקטנים 8"מעוך" קצת את הפס של רכו לאולי תצט

כדי להתאים לתפירה. כאשר תלבשו הריבוע הגדול של הגב ימתח כדי להתאים לאורך הגב,  הבינוני/גדול

 ובנוסף יש את:

 של טיפים וטריקים הפרסום בבלוג

 

כדי להתאים למבנה גוף שונה או להתאמות תוך כדי עבודה! סמנו אותו  CALהוא יהיה זמין מעודכן לאורך ה

 בסימניה  כדי לחזור אליו לעתים קרובות!

 

הקדמי המלבן של  (2) התחתון הנותרלצד ( הריבועים הקטנים 8של כל ) 1את הפס שעשיתם בשלב  חברו 

 התחתון של הריבוע הגדול גם כן.הצד  ךריבועים בינוניים ולאורשנוצר משני 

 

 

 קחו לכם רגע לארוג את כל הקצוות בנקודה זהו, אתם תהיו שמחים בסוף שעשיתם את זה!
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 : שרוולים2שלב 

. המצחייה הקטנים החמודים תאמינו או לא, אנחנו כבר באמצע הדרך! אז קדימה, בואו ניצור את שרוולי

כאשר הצהרתי על אורך החוט הנדרש הוא ניתן באופן נדיב? ובכן, הנה סיבה נוספת למה. אתם זוכרים 

לשרוולים. זה יכולים להוסיף עוד סיבובים בשרוולים הקטנים אם תרצו וזו העדפתכן. אין פה צורה, של ממש, 

ף סיבובים קחו פתחים שנוצרו ע"י תפירת הריבועים ביחד. אז, אם תבחרו להוסיבפשוט סריגה בסיבובים 

בחשבון כי השרוולים יהיו בעלי מראה של קימונו או פרפר ככל שתאריכו אותם, בניגוד לשרוולים הדוקים. זה 

 רק ליידע אתכם כדי שתדעו למה לצפות מבחינת עיצוב :( 

 אל תתבלבלו בחור של הידיים או באזור התפר בכתף: 

 ראו את התמונה הזו לחור הידיים:

 

ןהריבוע הבינוני העליו  

י התחתון הריבוע הבינונ  

 הריבוע הגדול בגב 
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 אתם מגיעים לאזור בית השחי, תסרגו:וכאשר אתם סורגים את הסיבוב הראשון של השרוולים 

העמודים בפינה של הריבוע הבינוני העליון )מסומן  3תוך העמוד השני של קבוצת לעמודים  3. 1

 בכחול(

העמודים הראשונה בה לא  3עמודים לתוך העמוד השני של קבוצת  3עין שרשרת, ולסרוג  1. 2

 סרגנו בריבוע הגדול של הגב )מסומן בכתום(.

עמודים של הריבוע הבינוני התחתון )מסומן  3. לא לסרוג תכי שרוול לתוך אף אחד מהקבוצות של 3

 בסגול(.

עמודים  3הכתף, תסרגו  אתם מגיעים לתפר שלוכאשר אתם סורגים את הסיבוב הראשון של השרוולים 

עמודים בעמוד השני של  3עין שרשרת, ו  1העמודים הפינתית של הריבוע הגדול,  3בעמוד השני בקבוצת 

 הבינוני העליון. אל תסרגו לתוך התפר.בריבוע הפינה 

 

 לכל האורך.תהפכו הכיוון של הסיבובים שרוולים: אל 

מופנה ממכם והלאה, חברו בעין שרשרת את הצבע  ופתח השרווליםמופנה החוצה ימין עם צד : 1סיבוב 

העמודים קרוב לאמצע של הריבוע הבינוני )כפי שניתן לראות בתמונה  3העיקרי בעמוד השני של קבוצת 

עמודים בעמוד השני של  3עין שרשרת, * 1עמודים באותו מקום,  2עיני שרשרת )נספר כעמוד(,  3למטה(, 

עיני  3ראש עין שרשרת, לחזור מה *,  מסביב, לחבר בעין שטוח ל  1עמודים,  3כל אחת מהקבוצות של 

 שרשרת בהתחלה.ה

 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12939462_10209043535833505_1853469300_n.jpg


 עמודים, הנה מה שאתם צריכים לקבל: 3, תספרו את הקבוצות של 1-אחרי שסיימתם את הסיבוב ה

 

 עמודים:   3מספר של קבוצות של 

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

 

 , כיוון ששם הכי סביר שהייתה הטעות.הכתףאם חסר לכם, תבדקו שוב את האזור של בית השחי ותפר 

 

עיני שרשרת )נספר  3עמודים,  3עברו בעין שטוחה אל העמוד השני בקבוצה הראשונה של : 2סיבוב 

 3עמודים בעמוד השני בכל אחת מהקבוצות של  3עין שרשרת. *  1עמודים באותו המקום,  2כעמוד(, 

עיניים בהתחלה,  3עין שרשרת, לחזור מה *, מסביב, לסגור בעין שטוחה לראש השרשרת של  1עמודים, 

, המשיכו LX/L ,M/S ,SX/XXSבעבור מידות הסיומת ור ולקשור אחרי השורה השנייה ולעבור לסיבוב לסג

 בעבור המידות הבאות.

 

 .הסיומת, סגרו וקשרו בעבור כל המידות הבאות ולכו אל סיבוב 2: חזרו על סיבוב 3-4סיבובים 

אתם חפצים בשרוולים ארוכים יותר, אל תסגרו כפי שמוצהר במידה. תמשיכו אם נקודה לשינוים בשרוולים: 

שתדעו באיזו נקודה תרצו  התקדמות כדי  תוך כדיתמדדו מספר פעמים כרצונכם.  2עוד ותחזרו על שורה 

לעצור. תרשמו לעצמם את מספר השורות עליהם חזרתם בעבור השרוול השני. זכרו כי השרוול יקבל צורת 

, אם החלטתם לשנות, תסגרו ותקשרו ותמשיכו לסיבובי האורך מספיק לכםפרפר מטבעו. כאשר  קימונו או

 .הסיומת

 

, חברו בעין שטוחה את החוט הנוסף )הצבע השני( בעמוד השני אליכם מופנה צד ימיןכאשר : הסיומתסיבוב 

עמודים מקוצרים באותו  4כתך(, נספר  לאעין שרשרת ) 1עמודים בשרוול,  3של אחת מהקבוצות של 

 3כל קבוצת ל דים מקוצרים בעמוד השני שועמ 4עין שרשרת, * 1לרווח הבא של  העין שטוחהמקום, 

מוד עין שרשרת, לחזור מה * מסביב, לסגור בעין שטוח לע 1אל הרווח הבא של  ההעמודים הבא, עין שטוח

 המקוצר הראשון, לסגור. 

 

 חזרו  על הכול בעבור השרוול השני. 

 

 בלי סיבובים נוספים: XS/XXSלמטה ניתן לראות שרוולים גמורים עבור מידה 



 

 

 ., ארגו את כל הקצוות שנשארו!סוף סוף

 ! *מוזיקה של עידוד ומחיאות כפיים* 3את שבוע סיימנו הריי! 

 אנחנו כל כך קרובים לסיום עכשיו, זה כבר ממש נראה כמו בגד אמיתי! 

 )לסרוג ביחד(! CALלשלב האחרון של ה  2016למאי,  11הצטרפו אלי פה ביום רביעי הבא 

 להתחיל לראות את התמונות של ז'קט מסיבת הגן שלכם כל הפאר ומה לא!!ממאד  להתרגשאני מתחילה 

 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) 

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
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12946982_10209043539913607_657285944_o.jpg


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

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

 

 Nichole Chapel, Jamie Cowley, Janean Craig, Tammiiהרבה אהבה וקרדיט נתונה לצוות הבדיקה: 

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

 

. 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 

השיתוף . אתם כמובן יכולים למכור כל דבר שאתם מכינים מהדוגמה הזו, שאתם הכנתם במו ידיכם,  עבודה 

כמעצב  Crochetverseבקבלנות או ייצור המוני אסורים. נעריך את זה זה מאד, אם אתם תתנו קרדיט ל 

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

 יצירתיים :(

 

https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu

