WEEK 4: EDGE & BLOCK
שבוע  :4אימרה וקיבוע
שוב אנחנו נפגשים ,הפעם עם קצת פחות עבודה .אנחנו נעשה סדר וניקח את השאל הזה לשלב הבא .לפנינו
בשבוע הזה ,אימרה וקיבוע.

אם פספסתם את "מידע/חומרים/וקנה מידה" תמצאו אותו כאןINSERT LINK HERE :
אם פספסתם את "שבוע  1ו :2-החלק העיקרי של השאל" תמצאו אותו כאןINSERT LINK HERE :
אם פספסתם את "שבוע  :3החלק העיקר של השאל" תמצאו אותו כאןINSERT LINK HERE :

וכאן שוב ,זמינים עבורכם התרגומים המדהימים:
INSERT LINKS

כיוון שבחירת הצבע הייתה תלויה בכם בלבד ,בואו ניקח רגע לדון בכך.
העוגה הראשונה שלכם הרגע הושלמה מהתחלה עד סופה .את העוגה השנייה ,אנחנו צריכים "לפצח".
העוגות של  Wolltraumבעלות מגוון של מספר צבעים בכל עוגה .בשלי ישנם  4צבעים .באחרים יש  5 ,3ואפילו
בכמה יש שישה.
הקישוטים בשאל שלנו מצריכים קצת תכנון וקבלת החלטות והדרך היחידה "לדעת" את בחירת הצבע הספציפית
עבורכם ,היא לבצע משימה קטנה.

המשימה הזו ארכה לי  27דקות  אני מדדתי לעצמי זמנים כדי שיהיה לכם מושג כמה זמן זה לוקח ותראו שזה
באמת לא לוקח הרבה זמן ותאפשרו לעצמכם באמת לפצח את צבעי החוט שלכם.
אז ,בואו נעשה את זה!
לפני שנתחיל עם הסריגה בשבוע הזה ,אנחנו נפריד בין כל מעבר צבע בעוגה השניה.

תבינו שלכל צבע יש דרך משלו וייתכן ויוצרו פחות או יותר כדורים משלי!
דוגמאות:

דרך הצבע Eleni :מפיקה  9כדורים בפיצוח.

דרך הצבע : Black Magic Woman :מפיקה  7כדורים בפיצוח.

תהיו בטוחים ,שהאורך הכללי שלכם זהה עבור כל הצבעים ,זה פשוט מחולק שונה.
זמן אתגר התמונות! :אחרי שהפרדתם ואתם יכולים לראות כמה זה יפה ,צלמו את כדורי צבעים המופרדים
והעלו את הפוסט בקבוצת הפייסבוק  CAL Crochet A Longובעמוד הפייסבוק  !Crochetverseאני אוהב
לראות....בעיקר עבור תועלתי האישית ...כדי שאוכל לראות איזה צבע להזמין! חה חה! (אבל באמת).
לעשות זאת:
.1

.2
.3
.4

התחילו באחת מקצוות העוגה :התחילו לגלגל לכדור קטן .אתם יכולים ללפף סביב גליל של ניר טואלט
או בכל דבר שתבחרו לעשות בדומה למה שאתם בדרך כלל מלפפים עליו כדורי חוטים או עוגות .אני
פשוט יצרתי כדורים קטנים.
שימו לב לקשר קטן שמצביע על שינוי בגוון :בשלב זה ,חתכו את החוט בקשר והתחילו ללפף כדור קטן
חדש בגוון צבע הבא.
חזרו על התהליך הזה בכל שינוי גוון.
אז הנחתי כל כדור בתיק ומספרתי אותם בסדר שיצאו מהכדור :למרות שזה היה פשוט לסדר אותם
לפי הסדר במיוחד אחרי שעשיתי זאת בעוגה הראשונה שלי.

בעוגה שלי למרות שהיה רשום שיש ארבעה צבעים ,היו לי בסופו של דבר  9שינויי גוונים!
הנה סקירה מקוצרת כדי שתוכלו לתכנן באופן מיטבי ,תצטרכו להחליט באיזה כדור להשתמש בהתאם למה
שמכיל הכדור שלכם :בספירה משמאל (לבן) לימין (אפור)
מה שנותר פשוט הונח בצד .אני לא השתמשתי בכל המטרים האחרונים של החוטים כדי לקחת בחשבון שינויים
קטנים במתח הסריגה והוספה של עוד פרחים או האימרה האופציונאלית הרצויה בסוף.
כדור  :1-3היו בשימוש ליצירת העלים והפרחים שתחמו את תחתית השאל (שורה )1
כדור  :4-5נשמרו ליצירת פרחים נוספים לפי הצורך אחרי שהושלם.
כדור  :6היה בשימוש ליצירת שורות האימרה של פתחי בתי השחי משורה .6
כדור  :7-8נשמרו יחד ליצירת האימרה של בתי השחי בשורות  ,7-8ובייתרה השתמשנו ליצירת הסגירה.
כדור  :9היה בשימוש באימרה של החלק העיקרי של השאל.

עכשיו שאנחנו רואים מה יש לנו בעוגה השנייה ,אנחנו נתחיל לסרוג:
סיבוב האימרה :זהו סיבוב ,לא שורה .אנחנו נעבוד מסביב למלבן שיצרנו ונתחום אותו.
*נתחיל את האימרה באותו הצבע שסיימנו את החלק העיקרי של השאל*
אז ,תפסו את כדור הצבע הקטן שהפרדנו ונתחיל( :עבורי זה היה אפור כהה)
סיבוב  :1לא לסובב אחרי השורה הקודמת .הסיבוב הזה מפורק לשלבים כך שיהיה קל יותר לעקוב:
סביב הצד הקצר הראשון 1 :ע"ש ,מסביב לגוף העמ' בסוף השורה ,לסרוג  2חע' ברווח* ,ח"ע בצד של ח"ע
הבא ,ח"ע ברווח שבין הח"ע שזה עתה סרגנו וח"ע הבא ,ח"ע סביב הגוף של ח"ע הבא * ,לסרוג  7ח"ע סביב (לא
בתוך) רווח ע"ש הארוך הבא לאורך הצד ,לסרוג ח"ע סביב הצד של כל אחד מ  4ח"ע הבאים בקצה הצד של
נקודת ה  ,Vלחזור מ * עד לפני הרווח ע"ש הארוך האחרון 7 ,ח"ע ברווח ע"ש הארוך האחרון 2 ,ח"ע סביב  2ח"ע
בצד של קצה  Vהאחרון 5 ,ח"ע ברווח שנוצר בפינה על יד הע"ש ההתחלתיות.

דוגמה בצד הקצר

סוף שורה 35

 7ח"ע ברווח ע"ש הארוך

 4ח"ע סביב ח"ע בקצה המשולשים

העבודה בכיוון זה

לאורך קצה השאל התחתון (שורה ראשונה של העבודה) :לסרוג  1ח"ע בלולאה החופשייה הנותרת של כל עמ'
(מתחילת השרשרת) ולסרוג  2ח"ע בכל רווח  2ע"ש לאורך התחתית ,המשיכו עד לרווח האחרון בפינה ,לסרוג 5
ח"ע ברווח
במעלה הקצה הקצר הנגדי* :ח"ע בצד של ח"ע הבא ,ח"ע ברווח שבין הח"ע שזה עתה סרגנו וח"ע הבא ,ח"ע
סביב גוף ח"ע הבא* ,לסרוג  7ח"ע ברווח שנוצר על ידי העמ' המשושה ,ח"ע סביב הצד של כל אחד מ  4ח"ע
הבאים בקצה ה  ,Vלחזור מ * עד לפני העמ' המשושה האחרון ,לסרוג  7ח"ע ברווח סביב התך ,לסרוג  2ח"ע
סביב  2ח"ע בצד ה  Vהאחרון ,לסרוג  5ח"ע ברווח שנוצר בפינה על ידי ע"ש התחלתיות.
לאורך הקצה העליון של השאל (שורה  :)35עבדו כמו לאורך החלק התחתון ,ח"ע בעמ' האחרון ועש"ט לראש
ח"ע הראשון.

סיבוב  :2לא לסובב 1 .ע"ש ,ח"ע באותו תך ,עכשיו ח"ע ברוורס מסביב לכלללללל השאל בלולאה אחורית
בלבד (זו הלולאה הנמצאת רחוק מכם מאחורה כשצד ימין של העבודה כלפיכם) בכל ח"ע סביב 2 ,ח"ע ברוורס
בלולאה האחורית בלבד בכל תך בפינה ,עש"ט לח"ע הראשון שנוצר ,לחתוך.
* בבקשה אל תשנאו אותי חחח! זה נראה ממש יפה בלולאה האחורית! זה יוצר תלם קטן שמוסיף "מגע מיוחד"
 הסתכלו בתמונה להוכחה! ;) או לה!

אימרה של פתחי בתי השחי:
תחילה :בחרו את כדור הגוון שלכם .אני הלכתי על הגוון שהיה קרוב לגוון של השאל באופן טבעי ,עבורי זה היה
ורוד/שנהב .בחרו את הכדור שנראה לכם טוב.
אני מראה לכם את תהליך הזרועות באפור כהה כדי שיהיה קל יותר לראות ,אבל כמו שאתם רואים בתמונה
הסופית בפריט האמיתי שלי השתמשתי בגוון הקרוב לגוון שהיה בסמוך לפתחי הזרועות.
מקמו את הפריט כך שצד ימין יהיה כלפי מעלה והשורה האחרונה של החלק המרכזי של השאל (שורה )35
קרובה ביותר אליכם ושורה  1של החלק המרכזי של השאל רחוק ביותר מכם (בקיצור הפוך) *התחילו עם פתח
בית השחי השמאלי (כאשר לובשים הוא בעצם הימני ,אל תתבלבלו ) 
שימו לב בתמונה מטה כאשר אנחנו מחלקים בין פתחי בתי השחי ,בצד אחד יש  11ע"ש בין קצות המשולשים
ובצד העליון אין .ראשית ,נאזן זאת.

כאשר מחזיקים את השאל עם שורה  35קרובה אליכם ,ושורה
 1רחוקה מכם ,זה פתח בית השחי השמאלי (שהוא הימיני
כשלובשים אותו)

חברו כאן כדי להתחיל ,זהו הצד
הקרוב ביותר למרכז השאל

סרגו בכיוון הזה כדי לחקות
אחר רווחי ע"ש מלמעלה

פתח בית השחי השמאלי (כאשר מחזיקים כפי שתואר מעלה)
סיבוב ( :1סיבוב חלקי)
לחבר חוט בעש"ט לח"ע השני בקצה העליון של המשולש בחלק הימני של הפתח 11* ,ע"ש( ,ח"ע 2 ,ע"ש ,ח"ע)
בלולאה הפנויה של העש"ט בקצה התחתון של המשולש הבא (נוצר כשסרגתם לאורך  47ע"ש בשורה  ,)25לחזור
מ * ,עוד פעמיים 11 ,ע"ש ,ועש"ט לח"ע ברווח  2ע"ש הראשון של המשולש בחלק הנגדי של פתח בית השחי.
סיבוב  :2לא לסובב באף סיבוב של פתח בתי השחי 1 .ע"ש ,ח"ע באותו תך* ,עמ' ב  5ע"ש הראשונות של 11
ע"ש הבאות 2 ,ע"ש ,עמ' בע"ש הבאה 2 ,ע"ש ,עמ' ב  5ע"ש האחרונות של אותו  11ע"ש ,ח"ע ברווח  2ע"ש
הבא ,לחזור מ * עוד פעמיים ,עמ' ב  5ע"ש הראשונות של  11ע"ש הבאות 2 ,ע"ש ,עמ' בע"ש הבאה 2 ,ע"ש,
עמ' ב  5ע"ש האחרונות של אותו  11ע"ש ,ח"ע בעש"ט בפינה הפנימית של פתח בית השחי** ,עמ' ב  5ע"ש
הראשונות של  11ע"ש הבאות 2 ,ע"ש ,עמ' בע"ש הבאה 2 ,ע"ש ,עמ' ב  5ע"ש האחרונות של אותו  11ע"ש ,ח"ע
ברווח  2ע"ש הבא ,לחזור מ ** עוד פעמיים ,עמ' ב  5ע"ש הראשונות של  11ע"ש הבאות 2 ,ע"ש ,עמ' בע"ש
הבאה 2 ,ע"ש ,עמ' ב  5ע"ש האחרונות של אותו  11ע"ש ,ח"ע בעש"ט בפינה.
סיבוב  :3עש"ט לאורך  5עמ' הראשונים (לא הדוק מידיי) ,עש"ט לתוך רווח  2ע"ש הראשון 1 ,ע"ש ,ח"ע באותו
רווח 2 ,ע"ש ,ח"ע ברווח  2ע"ש הבא 11 ,ע"ש* ,ח"ע ברווח  2ע"ש הבא 2 ,ע"ש ,ח"ע ברווח  2ע"ש הבא11 ,
ע"ש ,לחזור מ * עוד  6פעמים ,עש"ט לח"ע הראשון שנסרג.
סיבוב  :4עש"ט לרווח  2ע"ש 1 ,ע"ש* ,ח"ע באותו רווח  2ע"ש ,עמ' ב  5ע"ש הראשונות של  11ע"ש הבאות2 ,
ע"ש ,עמ' בע"ש הבאה 2 ,ע"ש ,עמ' ב  5ע"ש האחרונות של אותו  11ע"ש ,לחזור מ * עוד  7פעמים ,עש"ט לח"ע
הראשון שנסרג.
סיבוב  :5לחזור על סיבוב .3

סיבוב  :6עש"ט לרווח  2ע"ש הראשון 1 ,ע"ש 2* ,ח"ע ברווח  2ע"ש 12 ,ח"ע ברווח  11ע"ש הבא (לא לתוך
ע"ש) ,לחזור מ * מסביב ,עש"ט לח"ע הראשון שנסרג ,לחתוך 112( .ח"ע מסביב)
סיבוב  :7כאן השתמשתי בכדורים  7-8שזורים יחד (באותו גודל מסרגה) כדי לתת צורת פעמונים בפתחים .עם
לצד ימין פונה אליכם ,לחבר את החוט השזור משני החוטים יחד לח"ע השני שנסרג ברווח  2ע"ש 1 ,ע"ש (לא
נספר כתך) ,ח"ע באותו תך ובכל תך מסביב ,עש"ט לראש ח"ע הראשון שנסרג (.)112
טיפ :אני יצרתי אחד ב Wolltraum -וסרגתי את סיבוב  7כפי שתואר .יצרתי גם אחד אחיד וסרגתי את סיבוב 7
בלולאה האחורית בלבד .אתם יכולים לבחור איזה שאתם מעדיפים!
סיבוב  1 :8ע"ש ,ח"ע באותו תך ,עמ"ק בתך הבא ,עמ"ק בתך הבא ,פיקה ( 3ע"ש ,עש"ט בקידמת התך בבסיס
של  3ע"ש שנעשו קודם לכן) ,עמ' בתך הבא ,עמ'/פיקה בתך הבא ,עמ' כפול בתך הבא ,עמ' כפול/פיקה ב 2
התכים הבאים ,עמ' כפול בתך הבא ,עמ'/פיקה בתך הבא ,עמ' בתך הבא ,עמ"ק/פיקה בתך הבא ,עמ"ק בתך
הבא ,ח"ע בתך הבא* ,ח"ע בתך הבא ,עמ"ק בתך הבא ,עמ"ק/פיקה בתך הבא ,עמ' בתך הבא ,עמ/פיקה בתך
הבא ,עמ' כפול בתך הבא ,עמ' כפול/פיקה בתך הבא ,עמ' כפול/פיקה בתך הבא ,עמ'/פיקה בתך הבא ,עמ' בתך
הבא ,עמ"ק/פיקה בתך הבא ,עמ"ק בתך הבא ,ח"ע בתך הבא ,לחזור מ * עוד שבע פעמים ,עש"ט לח"ע הראשון
שנסרג ,לחתוך.
התמונה מראה את האימרה השלמה לפתח בית השחי:

פתח הזרועות הימני ( כאשר מחזיקים כפי שתואר מעלה ,שוב כאשר לובשים זהו בעצם הפתח השמאלי)
סיבוב  :1-8להשלים בדיוק כמו סיבוב  1-8של הפתח השני.

קיבוע:
אין דרך אחרת לעשות זאת .בגלל טבעו של החוט והתכים ,אתם חייבים לקבע את הפריט .אני אעשה את זה
מהיר ולא כואב ,ואני מבטיחה שזה ישתלם!
להתחלה :להכניס את כל הקצוות בשלב זה .השתדלו להכניס קצוות לאזור שיש לו אותו גוון כדי שייטמעו באופן
מושלם!

כעת לקיבוע :השיטה שאני מתארת היא בטוחה לרוב סוגי הסיבים ,כיוון שאינה עושה שימוש במכונות
כביסה ,סבונים או חום .ברור שכדאי שתבדקו חתיכה קטנה סרוגה מהחוט שלכם כדי להיות בטוחים שתגיעו
לתוצאה הרצויה לפני שאתם מקבעים את כל הפרויקט.
תצטרכו:


סיכות מפלדת אל-חלד (כיוון שמשתמשים במים ,אם לא תוודאו שהם אל חלד ,יתכן ותסיימו עם
כתמי חלודה על הפריט כשיתיבש! בוזזזז!)



משהו לנעוץ בו :איזשהו משטח ספוג ,או מגבות מקופלות ,או לוח גיהוץ עם מגבות מתחת לכיסוי ,או
כל משטח אחר שאתם יכולים להרטיב ולנעוץ בו



את השאל שלכם ,אחרי שהכנסתם את כל הקצוות

 .1קחו את השאל ולכו לכיור שלכם .כוונו את טמפרטורת המים לקרירים והרטיבו ביסודיות את השאל.
אל תפחדו זה יהיה בסדר!
 .2הסירו עודפי מים ממנו בלחיצה בלבד .לא לסחוט בכלל .פרסו אותו על מגבת וגלגלו את המגבת
חזק ,עם השאל בפנים ,כדי להסיר עודפי מים נוספים.
 .3כעת ,השתמשו בסיכות ומשטח הקיבוע שלכם ,ונעצו את השאל .תצטרכו לישר אותו בעדינות ,אבל
אל תמתחו יתר על המידה .המטרה העיקרית היא ליצור אימרה ישרה ונחמדה ופינות קשיחות .נעצו
את הפינות ,וגם לאורך כל קצה .שימו לב שאינכם יוצרים בליטות או גלים כאשר אתם נועצים את
הצדדים .יישור עדין ,עיצוב ,ונעיצה למקום הוא כל מה שתצטרכו ..אם תמתחו יותר מדיי ,האופי
האלסטי של החוט יהפוך אותם לגדולים מדיי ,רק ישרו ונעצו.
מידת היעד לאחר קיבוע :בערך  53ס"מ גובה  168 Xס"מ רוחב ( 21אינץ גובה  66 Xאינץ רוחב)
 .4הניחו לייבוש מלא .אם אני חסרת סבלנות ,אני לפעמים מכוונת פאן ישירות .בדרך כלל אני משאירה
את זה לקיבוע ללא הפרעה במשך לילה( .התמונה הזו נלקחה לפני תוספת בתי השחי למקרה
שאתם תוהים לאן נעלם כל היופי הזה!)

יעד במידה מטרית :בערך  53ס"מ גובה  168 Xס"מ רוחב; יעד המידה אמריקאית 21 :אינץ גובה 66 X
אינץ רוחב

האמינו לי ...כאשר יצירת המופת הזו תתייבש ותסירו את הסיכות ,אתם תיווכחו למה צריך את הקיבוע .זה
לוקח את העבודה שלכם מיפה לוואו (וגם נראית סופר מיקצועית!)
הצטרפו אלי בשבוע הבא כאשר נתחיל ליצור את המוטיבים:
שבוע  :5מוטיבי קרושה אירים – חלק 1
עד הפעם הבאה....
המון אהבה וחוטים,
סטפני

עקבו אחרי בפייסבוק פה! !Follow on Facebook Here
עקבו אחרי באינסטגרם פה! !Follow on Instagram Here
עקבו אחרי בריבלרי פה! !Follow on Ravelry Here
עקבו אחרי בפינטרסט פה! !Follow on Pinterest Here
עקבו אחרי ביוטיוב פה! !Follow on YouTube Here
עקבו אחרי בטוויטר פה! !Follow on Twitter Here

עקבו אחרי באסטי פה! !Follow on Etsy Here

המידע והתמונות בפוסט הזה נמצאים בבעלות בלעדית של זכות היוצרים ל  .Crochetverse©2016אנא
אל תעתיקו והדביקו כל חלק מהמידע הקיים פה באמצעים אלקטרונים ,מילוליים ,או כתובים בכללותו או

בחלקו .במקום זאת ,אנא הפיצו רק קישור ישיר

לפוסט הזה ,ואם תעשו זאת ,אני אודה לכם על ההפצה.

אתם כמובן רשאים למכור כל מה שתכינו במו ידכם מדוגמה זו ,אין אישור להעסקת עובדים בחוזה או יצור
המוני .אם תתנו קרדיט ל Crochetverseכמעצבת זה יהיה מוערך מאד!

