
חלק  –: מוטיבים של קרושה אירי 5שבוע   

 

 מעברשלכם. זה המקובע המהמם אוקי חברים שלי, אני בטוחה שאתם יושבים שם ופשוט בוהים בשאל הרשת 

 ליפה...

 עכשיו....מה לעשות....מה לעשות... מה לעשות??? טוב, הרשו לי להגיד לכם!

 

 !"אני לא מאמין שאתה הכנת את זה" למפשוט א בואו ניקח את זה

 

 

בשבוע הבא  ,. השבוע, נתחיל אותם"קרושה איריבהשראת "אנחנו נעשה את זה בעזרת מספר מוטיבים יפיפיים 

 כבר בחצי הדרך! אנחנונסיים אותם, בשבוע אחרי זה.. ההרכבה! 

 

 איזה צבע אתם בוחרים!כדי להחליט ראשית: התבוננו בשאל הגמור והשתמשו בו ככלי 

העלים והפרחים בצבע זהה כמו תחתית השאל. במקרה שלי תעבדו על אתם  פרחים תואמים?האם אתם רוצים 

תחתית בצבע שנהב, הפרחים בשנהב. אתם יכולים להוסיף להם קצת צבע גם בהתאם למספר הכדורים שיש לכם 

   במגוון הצבעים שלכם! השתמשו בזה רק כהדרכה. 

של תחתית השאל. חלק הפרחים בצבע שונה מזה תעבדו על ? מנוגדיםהפרחים בצבעים אם אתם רוצים את 

הוא להפוך אותו לשלכם!זה בהחלטות מסוג  מהכיף  



 

 

  "העלה הפתוח"המוטיב הראשון שלנו יהיה 

 לשורה ראשונה בגוף השאל המרכזי. זהה השתמשו בכדור בגוון

התחילו בצבע של השורה הראשונה  .עלים. רק עבדו בסדר הנכון של שינוי הגוון שלכם 18 פרחים ו 6אנחנו ניצור 

שיצאו מהעוגה שלי. הקטנים של השאל שלכם. אני עבדתי עם שלושת הכדורים הראשונים  



 .לא לסובב.( 18לסרוג : )עלה פתוח

 ''( רוחב2ס"מ ) X 5.08''( אורך )כולל הפיקות( 2.5ס"מ ) 6.35 כ  של כל עלה: הסופיות המידות

 

 , 

 

 ליצירת טבעת. שנסרגהע"ש, עש"ט לראשונה  10

 

 ע"ש 2 פעמים בטבעת )לא בע"ש(, עש"ט לע"ש העליונה ב 20, עמ' (כעמ' ראשוןנספר ע"ש ) 2 :1סיבוב 

 (21. )הראשונות

עמ"ק בכל אחד משלושת התכים  2שני התכים הבאים, בכל אחד מח"ע  2ע"ש, ח"ע באותו תך,  1: 2סיבוב 

העמ'  שלהפסים הקדמיים  2ל ע"ש, עש"ט  3תכים הבאים, עמ' כפול בתך הבא, ה 4 בכל אחד מ עמ' 2הבאים, 

 3כל אחד מ עמ"ק ב 2תכים הבאים, ה 4כל אחד מ עמ' ב 2(, פיקה ה)נוצרנוצר הכפול בבסיס הע"ש שכרגע 

 לנעולהאחרון, עש"ט לח"ע הראשון שנוצר, בתך התכים הבאים, ח"ע  2כל אחד מ ח"ע ב 2התכים הבאים, 

 מאוחר יותר.בחיבורים ''( שנשתמש בו 8-10ס"מ ) 25.4 - 20.32 -זנב באורך כלהשאיר , ולחתוך

 הפסים הקדמיים, מתחת לשני את הפיקהתמונה זו ממחישה את המקום להכניס את המסרגה שלכם כשסוגרים 

 ע"ש: 3כפול בבסיס ה ודעמהשל 



 

 

שוט המשיכו לפי הגוונים שלכם בסדר הנכון כפי פמרובי שכבות ושופעים. שוב, עכשיו, נעבור לפרחים המדהימים 

 .1-3שיצאו, אצלי כדורים 

 

 

 

 



. 

 

 (:6 לסרוגפרח רב שכבתי )

 טבעת קסם:לעשות 

 ח"ע בטבעת, עש"ט לח"ע הראשון לסגור. 8ע"ש,  1 :1סיבוב 

פעמים  6*,  ע"ש, לחזור מ 1ע"ש, *עמ"ק בתך הבא,  1"ק באותו תך, עמכתך( נספר ע"ש )אינו  1 :2סיבוב 

 ע"ש( 1רווחים של  8עמ"ק,  8. )שנסרג עמ"ק הראשוןהשל לראש נוספות, עש"ט 

ע"ש הבא, עש"ט  1עמ"ק ברווח  3עמ"ק באותו הרווח, עש"ט בעמ"ק הבא, *  3ע"ש,  1עש"ט לרווח  :3סיבוב 

עלי  8ת עש"ט, תכים לא כולל א 24הראשונה שנוצרה. ) לעש"טפעמים נוספות. עש"ט  6*  בעמ"ק הבא, לחזור מ

 כותרת(

של סיבוב עלי הכותרת  מאחוריו בדיוק מתחת  2מסיבוב סביב עמ"ק  א"חכתך( עמ' נספר ע"ש ) לא  1: 4סיבוב 

לראש פעמים נוספות, עש"ט  6*  ע"ש, לחזור מ 3, מאחורה 2מסיבוב הבא  עמ"ק הסביב  א"חע"ש, *עמ'  3, 3

 ע"ש(של  3רווחים  8, א"חעמ'  8הראשון. ) הח"אהעמ' 

קדימה סביב  ההסיבוב מתחת. המסרגה נכנסת מאחורמסביב העמ"ק  לעבודמראה כיצד למטה  פה התמונה

מושלם.  3יה מראה סיבוב יהוא מאחורי המסרגה(. התמונה השנבתמונה העמ"ק )העמ"ק שאני סורגת סביבו 

 לשכבה הבאה של עלי הכותרת. בסיס שימו לב כיצד זה נסרג מאחורי הסיבוב הקודם, יוצר 



 



 

( סביב העמ"ק חובק אחורי)עמוד  א"חע"ש, עמ'  3עמ"ק באותו רווח  2, )הראשון ע"ש 3: עש"ט לרווח 5סיבוב 

ש "ע 3רווח אותו עמ"ק ב 2, הנוכחיעלה הכותרת  בדיוק מעלשל עלה הכותרת מהשכבה הקודמת  השלישי

 מ"ק השלישי של עלה הכותרתעהסביב  א"חע"ש, עמ'  3רווח עמ"ק ב 2הבא, *  א"חשוב(, עש"ט בעמ'  5מסיבוב 

פעמים נוספות, עש"ט  6*,  הבא, לחזור מ א"חע"ש, עש"ט בעמ'  3עמ"ק חזרה באותו רווח  2מעל כמו קודם, 

 עלי כותרת( 8תכים לא כולל עש"ט,  40. )הראשונה שנוצרהלעש"ט 

 4מאחורי עלי הכותרת, לעבוד  4מסיבוב בדיוק מתחת  א"חסביב עמ'  א"חכתך(, עמ' נספר ע"ש )לא  1: 6סיבוב 

 א"חשל עמ' לראש עש"ט  נוספות פעמים 6 ,* ע"ש לחזור מ 4, 4הבא מסיבוב  א"חסביב עמ'  א"חע"ש, *עמ' 

 ע"ש( 4של  רווחים  8, א"חעמ'  8. )הראשון

להתגלגל. אני משתמשת , עיני השרשרת ייטו האחורייםהעמודים החובקים כאשר אתם סורגים את  רמז:

 שקל יותר להשלים עמוד חובק אחורי אותה כדי ליצור  "קבע"כדי לבאצבעות ומכוונת את העין לאחור 

של התך בלבד   העליון לפסמתחת  א"חעמ"ק לאותו רווח, עמ'  4ע"ש הראשון,  4עש"ט לרווח  :7סיבוב 

ע"ש, עש"ט  4עמ"ק חזרה באותו רווח  4הכותרת הזה גם(,  השל על א"חהשלישי של עלה הכותרת מעל )העמ' 

)העמ'  של התך השלישיבלבד  העליון לפסמתחת  א"חע"ש הבא, עמ'  4עמ"ק ברווח  4הבא, * א"חבעמ' 

פעמים  6*,  הבא, לחזור מ א"חע"ש, עש"ט בעמ'   4 רווח עמ"ק באותו  4של עלה הכותרת מעל כמו קודם,  ח"א(

 עלי כותרת( 8תכים לא כולל עש"ט,  72. )שנסרגה ט לעש"ט הראשונהנוספות, עש"

מתחת לקצה  ה. זה אומר להכניס את המסרגה שלכם מאחורלפס העליוןבתמונה זו רואים כיצד לסרוג מתחת 

העמודה מיד מעל התך שאתם עובדים בו )המקום בו בדרך כלל תכניסו את המסרגה שלכם ליצירת תך(, ואז 

א רק "בדיוק אחרי התך כדי לסיים אותו. זה זהה לתך ח הפסיםאת המסרגה מקדימה לאחור מתחת לקצה  הכניסו

  ולא סביב גוף התך. הפסיםרדוד יותר כיוון שסורגים סביב 



 

סורגים מאחורי עלה הכותרת,  6מסיבוב ע"ש, לא נספר כתך, עמ' ח"א סביב עמ' ח"א בדיוק מתחת  1: 8שורה 

ח"א  'עמלראש ט "פעמים נוספות, עש 6*,  ע"ש, לחזור מ 5 ,6מסיבוב ביב עמ' ח"א הבא סע"ש, *עמ' ח"א  5

 ע"ש( 5רווחים  8עמ' ח"א,  8הראשון. )

של עמ' ח"א  לפס העליון בלבדא מסביב "עמ"ק באותו הרווח, עמ' ח 5ע"ש הראשון,  5עש"ט לרווח  :9שורה 

עמ"ק  5חזרה באותו הרווח, עש"ט בעמ' ח"א הבא, * עמ"ק 5בעלה הכותרת מעל )התך החמישי בעלה הכותרת(, 

של עמ' ח"א בעלה הכותרת מעל )התך החמישי בעלה בלבד  לפס העליוןא מסביב "ע"ש הבא, עמ' ח 5ברווח 

פעמים נוספות עש"ט  6 ,* עמ"ק חזרה באותו הרווח, עש"ט בעמ' ח"א הבא, לחזור מ 5הכותרת( כמו קודם, 

 8תכים לא כולל עש"ט,  88''( לחיבור אח"כ. )24ס"מ ) 61ולהשאיר זנב באורך ך ולחתו לנעוללעש"ט הראשונה, 

 עלי כותרת(

 

מסרגות מטה כולם! זהו לשבוע הזה. שבוע הבא ניצור את החלק השני של המוטיבים בעזרת הכדורים 

 החמודים הנותרים.

 2חלק  -: מוטיב קרושה אירי  6שבוע 

 עד הפעם הבאה....

 המון אהבה וחוטים,

 סטפני



 !Follow on Facebook Hereעקבו אחרי בפייסבוק פה! 

 !Follow on Instagram Hereעקבו אחרי באינסטגרם פה!  

  !Follow on Ravelry Hereעקבו אחרי בריבלרי פה! 

  !Follow on Pinterest Hereעקבו אחרי בפינטרסט פה!  

  !Follow on YouTube Hereעקבו אחרי ביוטיוב פה!  

  !Follow on Twitter Hereעקבו אחרי בטוויטר פה!  

  !Follow on Etsy Hereעקבו אחרי באסטי פה!  

 

. אנא Crochetverse©2016המידע והתמונות בפוסט הזה נמצאים בבעלות בלעדית של זכות היוצרים ל 

אל תעתיקו והדביקו כל חלק מהמידע הקיים פה באמצעים אלקטרונים, מילוליים, או כתובים בכללותו או 

לפוסט הזה, ואם תעשו זאת, אני אודה לכם על ההפצה. קישור ישיר בחלקו. במקום זאת, אנא הפיצו רק 

קת עובדים בחוזה  או יצור אתם כמובן רשאים למכור כל מה שתכינו במו ידכם מדוגמה זו, אין אישור להעס

 כמעצבת זה יהיה מוערך מאד!  Crochetverseהמוני. אם תתנו קרדיט ל

 

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

