
שוב היי, וברוכים הבאים לשבוע האחרון של ז'קט מסיבת הגן שלנו! בתוך זמן קצר, תוכלו להתגנדר ביצירת 

 האומנות הלבישה שלכם!

 

 בשבוע זה: חצאית, שוליים וגימור

 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 

 כאן: הרכבת הגוף ושרוולים" תוכלו למצוא אותו 3אם פספסתם את  "חלק 

 

על   Crochet A Long Group -CALולקבוצת  ותהמדהימ ותלמתרגמשוב, וברכות שוב, עצומה תודה 

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

 כדי להגיע לבלוג שפורסם עבור שבוע זה! שלכםהמועדפת 

 

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

 עכשיו בואו נתחיל:

שלבים השבוע: 3יש לנו   
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: לסרוג את החצאית1שלב   

שורת סיומת לבגד: 2שלב   

סגירות אחרונות: 3שלב   

 קדימה, חברים!!

תהיו בטוחים שבדקתם את הפוסט של הטיפים והטריקים בבלוג לפני שאתם מתחילים את החלק 

אתם יכולים להחליט לשנות קצת דברים בהתבסס על איך שהבגד שלכם נראה בנקודה זו.  האחרון,

 בבקשה אל תשכחו לעשות את זה!

  



 שלב 1 : חצאית

ן באופן מתמטי כדי שהחלקים יתאימו ביחד כמו פאזל? אז, זה נזוכרים איך הצהרתי קודם שהבגד מתוכ

ל מהגוף בנקודה המלאה ביותר שלה; לכן תייצר נכון גם ביצירת החצאית. היא תהיה בדיוק ברוחב כפו

 שבאמת תחבר את העיצוב יחד.יפה ומחמיאה כדי  ,אדווה מלאה

 בואו נתחיל:

( הריבועים הקטנים מופנה 8) פס של  הפנוייםהשוליים התחתונים ושל הבגד מופנה למעלה  צד ימין עם 

 :עין שרשרת בפינה הימנית 1של המגוון )צבעוני( ברווח את החוט רחוק ממכם, חברו בעין שטוחה 

 

העמודים  3עמודים בעמוד השני בקבוצת  3עין שרשרת(,  1עמוד ו כעיני שרשרת )נספר  4: 1שורה 

 עין שרשרת,  1הראשונה, 

עין  1עין שרשרת, לחזור מ * לאורך, עמוד ברווח של  1העמודים הבאה,  3קבוצת בעמודים בעמוד השני  3* 

 של השוליים של הבגד.שרשרת בפינה השמאלית 

את העמוד הבודד בכל אחת מהקצוות, אנחנו סופרים  אל תספרועמודים לאורך  ) 3הקבוצות של  מספר

 עמודים(:  3רק קבוצות של 

XXS/XS: 32, S/M: 40, L/XL: 48, 2X/3X: 56, 4X/5X: 64 

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


עיני שרשרת בסיבוב של כל שורה, זכרו לסרוג לתוך עין  4*** כאשר אתם סורגים את העמוד לתוך ה 

עין שרשרת *** 1, כי היא שנחשבת לקצה של העמוד, העין הרביעית נספרת כ שנסרגההשלישית  השרשרת  

הבאה, העמודים  3עמודים בעמוד השני בקבוצת  3*  עין שרשרת( 1עמוד ו כעיני שרשרת )נספר  4: 2שורה 

 עין שרשרת, לחזור מ * לאורך, עמוד בעמוד האחרון, לסגור ולסיים עם הצבע המגוון.  1

החצאית איך מראות הריבועים הקטנים,  8בתמונה הזו, השורות של עם הצבע המגוון, מתחת לפס שנוצר מ 

העמודים בחצאית נסרגות לתוך העמוד השני של קבוצות  3לתוך הגוף העיקרי. שימו לב איך קבוצות  נסרגת

 העמודים של הריבועים.  3

 

 .3העמודים בשורה  3עכשיו, אנחנו ניצור את החצאית במלואה באמצעות הכפלת מספר של קבוצות 

שרק נסרגה רחוקה ממכם, חברו את הצבע העיקרי  2של הבגד מופנה למעלה ושורה  ימיןעם צד : 3שורה 

עמודים בעמוד  3עיני שרשרת )נספר כעמוד ועין שרשרת(, *  4בעמוד הראשון בקצה הימני של השוליים, 

לאורך עין שרשרת הבא, חזרו מה *  1עמודים ברווח  3עין שרשרת,  1העמודים הבאה,  3השני של קבוצת 

עין שרשרת,   1עין שרשרת האחרון,  1עמודים ברווח  3עין שרשרת האחרון לפי העמוד בשולים,  1לרווח עד 

שרשת השלישית מתוך השרשרת בסוף )זכרו לעבוד לתוך עין העיני  4שרשרת השלישית מתוך העמוד בעין 

 עיני השרשת( 4
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הקצוות, רק את הקבוצות של  עמודים לאורך )אל תספרו את העמוד הבודד בשתי 3של  מספר הקבוצות

 עמודים.( 3

 XXS/XS: 64, S/M: 80, L/XL: 96, 2X/3X: 112, 4X/5X: 128 

של החצאית. 2-ו 1שורות עמודים שהיו לכם אחר סיום ה 3כפול ממספר קבוצות בדיוק שימו לב שזה   

 3עמודים בעמוד השני של קבוצת  3ת(, תסובבו, * רעין שרש 1עיני שרשרת )נספר כעמוד ו  4: 4שורה 

שרשרת העיני  4שרשרת השלישית מתוך ה, עמוד בעין לאורךעין שרשרת, חזרו מה *,  1העמודים הבאה, 

 מהשורה הקודמת.

, המשיכו עבור המידות XL/L ,M/S ,XS/XXS, לסגור ולקשור עבור מידות 4: תחזור על שורה 5-11שורות 

 הבאות.

 , לסגור ולקשור בעבור על המידות הבאות.4שורה : חזרו על 12-15שורות 

זוהי נקודה נוספת בה הנדיבות לגבי הערכת אורך החוט תהפוך לשימושית.  אם נקודת התאמת האורך ***: 

היי, כמה פעמים שתרצו או כל עוד החוט שלכם יאפשר.  4אתם רוצים, אתם יכולים להמשיך ולחזור על שורה 

ידרוש יותר חוט מאשר נרשם בדרישות לאורך  בפירושעד הרצפה! )זה  ארוךתעשו את זה אם אתם רוצים 

חוט, אבל זה לגמרי אפשרי.( רק נסו את זה תוך כדי עבודה וכאשר זה יגיע לאורך שאתם רוצים, תקשרו 

 ותמשיכו לשלב גימור השוליים למטה! מתמטיקה היא ממש גזעית כאשר מיישמים אותה על חוטים וקרושה!

שהצילום הזה נעשה לפני שהשלמתי את השרוול השני, רציתי להראות לכם את היופי של  תתעלמו מכך

  החצאית במלואה, כשהיא מרחפת ומסתלסלת מתוך החלק העיקרי! בשבילי, זו נשיות אופטימלית! :(
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 שורת סיומת : 2שלב 

 3אחת מקבוצות  בשל העבודה מופנה אליכם, התחברו עם הצבע העיקרי אל העמוד השני  צד ימיןכאשר 

עמודים בשוליים הימניים של הבגד. בכל מקום בחלק האמצעי הימני של הגוף זה בסדר, רק תמנעו מאזור 

ניתן בה שהשוליים של החצאית כיוון שהדוגמא פה קצת שונה. תעזרו בתמונה כמדריך לנקודה משוערת 

 הייתי פה סורגת קרושה רעה ולא ארגתי את הקצוות עדיין, בושה לעצמי!(הצטרף. )ל

 

, אבל הדוגמא משתנה קלות כתלות באיפה אנחנו בבגד, כך שהסיבוב הזה סיבוב אחד בלבד הסיומת כוללת

 מחולק לחלקים כדי שלא תתבלבלו או תופתעו כאשר תעבדו.

 : )מחולקת לשלבים( 1סיבוב

עין  1, עין שטוחה לתוך הרווח הבא של באותה עיןעמודים מקוצרים  4כתך(, נספר עין שרשרת )לא  1: א

הרווח הבא של לתוך העמודים הבאה, עין שטוחה  3עמודים מקוצרים בעמוד השני של קבוצת  4שרשרת, * 
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המלבנים  2המקום בו  מאחורה בגב של הצוואר  עין שרשרת, לחזור מה * עד שמגיעים לנקודת האמצע 1

 נפגשים.

 

הקדמיים )שנעשו מהריבועים המלבנים הנקודה הנמוכה של ה"וי" מוצגת בתמונה לעיל היא הנקודה בה שני 

כאשר יסתיים, כך שייתן  מעט מאחורה בצוואר הבינוניים( נפגשים יחד בריבוע הגדול האחורי. הגימור יעלה

 לבגד. , אם תרצו,מגע של "אלגנטיות ויקטוריאנית"

ביותר של ה"וי" שתואר הנמוכה  הנקודהעין שרשרת בריבוע הגדול באמצע ) 1עין שטוחה אל הרווח של ב: 

 ועין שרשרת בפינה של הריבוע הבא בגודל מדיום, תחזר 1ונראה לעיל(, ואז עין שטוחה אל הרווח הבא של 

הרווח לתוך העמודים הבאה, עין שטוחה  3עמודים מקוצרים בעמוד השני של קבוצת  4בחזרה לדוגמא, * 

עין שרשרת, לחזור לאורך הצד עד שאתם מגיעים לשורה היוצרת את החצאית )עם העמודים  1הבא של 

 הבודדים בקצה(.

 1ינה של שטוחות, אחת בפם יעיני 2ריבועים תפורים ביחד, תעשו  2כאשר אתם מגיעים לנקודה בה  הערה:*

עין שרשרת של הריבוע הבא, ואז תמשיכו בדוגמת התכים 1עין שרשרת בריבוע הראשון, השני בפינת ה 

 הרגילה.
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שנוצרו המלבנים להלן תמונה של הגימור כפי שהוא צריך להראות בגוף העיקרי לאורך הצדדים של 

 מהריבועים הבינוניים:

 

להראות לאורך הצד של החצאית, תעברו עליו לפני שאתם צריכה  שורת הגימורלמטה יש צילום של איך 

  ממשיכים:
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 עמודים מקוצרים 3עין שטוחה לתוך הרווח של עין שרשרת בקצה של השורה הראשונה של החצאית, ג. 

עין שרשרת  1לרווח הבא של אותו רווח שוב, * עין שטוחה לתוך בתוך בחזרה  באותו המקום, עין שטוחה

עמודים מקוצרים באותו הרווח, עין שטוחה בחזרה לאותו רווח שוב,  3בשוליים של שורת החצאית הבאה,  

 לחזור בהמשך לאורך השוליים עד שנשאר רווח עין שרשרת אחד בתחתית השוליים/ בפינה.

אותו בתוך עמודים מקוצרים באותו רווח, עין שטוחה בחזרה  6עין שטוחה לתוך הרווח האחרון בפינה, . ד

עמודים לאורך השוליים התחתונים של  3רווח פינתי, עין שטוח לתוך העמוד השני בקבוצה הראשונה של 

עמודים מקוצרים  4עין שרשרת, *  1עמודים מקוצרים בתוך אותו תך, עין שטוח לרווח הבא של  4החצאית, 

עין שרשרת, * חזרו מ *  1הבאה, עין שטוחה לתוך הרווח הבא של העמודים  3בעמוד השני של קבוצת 

 עמודים.  3לאורך התחתית עד שתישאר קבוצה אחת של 

 

אותו בתוך בחזרה  העמודים, עין שטוח 3עמודים מקוצרים בעמוד השני של הקבוצה האחרונה של  4ה. 

עמודים  6גו בחזרה לאורך השורות של החצאית כמו מקודם, עין שטוחה לרווח בפינה, , עכשיו תסרעמוד

רווח, * עין שטוחה לתוך רווח העין שרשרת למעלה לאורך באותו מקוצרים באותו רווח, עין שטוח בחזרה 

ות של של השורהסיומת עמודים מקוצרים באותו רווח, עין שטוחה באותו רווח שוב, חזרו לאורך  3השוליים, 

 החצאית עד שמגיעים לשוליים של הריבוע הבינוני.

 

 1עמודים מקוצרים באותו עמוד, עין שטוחה ברווח  4עמודים,  3עין שטוחה לתוך העמוד השני בקבוצה של . ו

לרווח הבא  ההעמודים הבאה, עין שטוח 3עמודים מקוצרים בעמוד השני של קבוצת  4עין שרשרת הבא, *

לקצה  השיצרת, לסגור בעין שטוחהסיומת עין שרשרת, לחזור מ * עד שמגיעים לקבוצה הראשונה של  1של 

 של העמוד המקוצר הראשון, ולקשור.

 סגירות סופיות: 3שלב 

חברים! עבודת התכים שלנו הסתיימה! עכשיו, בואו נעשה עוד כמה דברים כדי לסיים את  הורידו המסרגות

 היופי הזה! 

 החוטים תוך שימוש בשיטה המאוד מאובטחת שתיארתי בשלבים הקודמים.קצוות . ארגו את כל 1

של אחד  שמאל)יותר אם אתם רוצים פפיון גדול יותר( לצד  1ס"מ 60.1סרט אחד באורך הוסיפו . 2

כמו שניתן לראות בתמונה למטה. תהיו בטוחים שאתם , שמאל בצדמהריבועים הקטנים בשוליים של המותן 

על הריבוע ולא על שורת הגימור. זה יספק יותר יציבות לסרט. אני סובבתי את הקצה של הסרט בערך 

                                                           
 אינץ' 24 1



תרצו להיות בטוחים שזה  פעמיים, כך שהסוף היה גם קצת עבה, ולכן יציב יותר.  אתם 2ס"מ 1.27 -0.635

שמאל של הבגד. צד ימין של הסרט )אם הסרט שלכם הוא לא דו צדדי( מופנה אל צד ימין מחובר כך שצד 

יופנה אל החלק הפנימי של הבגד. השתמשו במחט וחוט תפירה תואם, תפרו במקום באופן מאובטח. 

רו עבור הצד השני באותו מיקום על תשתמשו בסגירת הקצוות של הסרט אם יש צורך כדי למנוע פרימה. חז

 הריבוע הקטן שבקצה השני.

 

 עכשיו, לכו לחפש את המראה הכי קרובה אליכם!

לבשו את פיסת אומנות הלבוש הגמורה החדשה שלכם ותעמדו ביראת כבוד לכישרון המדהים שלכם. אתם 

 מרשים, בלשון המעטה!עשיתם את זה, אתם הכנתם בגד בשתי ידיכם, משום דבר למעט חוט ומסרגה. זה 

 פה!כל שאני רוצה זה שתפרסמו תמונה של היצירה היפה שלכם בעמוד הפייסבוק 

לסרוג יחד  לכם! אני באמת ומעומק ליבי מקווה שנהניתם מהאני כ"כ נרגשת לראות את כל שילובי הצבעים ש

תענוג עבורי. אני מאד נלהבת מקרושה ולחלוק ידע ועיצוב עם כולכם מאשר (. זה היה לא פחות CALהזה )

זה מה שגורם לעולם להסתובב. תודה לכם על שעקבתם אחרי. אני מקווה שתלבשו את ז'קט מסיבת הגן 

 עתידי...  CALשלכם בבריאות טובה, עושר ושמחה. עד שאנחנו נפגש שוב ב 

 הרבה אהבה וחוטים

 פניסט
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http://www.facebook.com/crochetverse
http://www.facebook.com/crochetverse
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/ribbon.jpg


 

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 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 :(

 

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

