שבוע אחד ושניים :עיקר השאל – התחלה ואמצע

כיוון שהתכים בדוגמה חוזרים על עצמם ,החלטנו ליצור את החלק הארי של השאל מיד ,אבל לתת שבועיים
עבור המשימה!
מה המשמעות עבורכם?

אתם תקבלו סט אחד של הוראות כאן בשבוע הראשון ,אבל יהיו לכם שבועיים להשלים את המשימה .לא
תהיה עבודה נוספת שתתפרסם בשבוע השני .אתם פשוט תמשיכו ותסיימו את מה שנתנו לכם בשבוע הראשון.
אז ,בואו נתחיל!

אני אנחש שעד עכשיו ,יש לכם את החוט שלכם ביד וכבר מיששתם ושיחקתם בו יותר ממה שתרצו להודות .אז,
הציפייה נגמרה ואנחנו מוכנים להתחיל!
אספו את כל הפריטים היפים הללו ואת המסרגה שקבעתם שאתם צריכים כדי להתאים לקנה המידה ובואו
נעבור מעט על החומרים ,כדי לתת לכם הזדמנות נוספת לבדוק את קנה המידה אם פספסתם בפעם הראשונה!

אם פספסתם את "מידע/חומרים/וקנה מידה" תמצאו אותו כאןINSERT LINK HERE :
כאן זמינים כל אחד מהתרגומים שלכם{ :תודה לכל המתרגמים!} INSERT LINK HERE

הכינו את האצבעות הסורגות שלכם ,הנה מתחילים!
חומרים:

 מסרגה מידה  4.0( Gמ"מ) או הגודל המתאים להשגת קנה המידה* שימו לב :החוט הזה נפרם בקלות .אני ממליצה בחום שתשתמשו במסרגה מאיכות גבוהה כגון Clover Amour
(שתראו בתמונות שלי) .הסיומת המתכתית שלה כל כך חלקה שתקטין משמעותית את הנטייה של החוט
להתפצל ואת הגרירה בזמן העבודה .האמינו לי ,מסרגת  Clover Amourשינתה את חיי הסריגה שלי ,ואני לא
צוחקת כלל!
 מספריים ,מחט שטיח סיכות אל חלד לקיבוע משטח ספוג או משטח אחר המתאים לנעיצה עבור הקיבוע (אני משתמשת במשטחי פאזל המעוצבים לילדים,השגתי משטח  183ס"מ  183 Xס"מ (  6רגל  6 Xרגל) עבור פחות מ 25דולר!)
 1518 -מטר ( 1660יארד) של חוט בעובי )fingering weight( ply-4

מוצג 200 )2( :גר'  7 /פאונד כדורים מחוט  50% – ply-4 Wolltraumאקריליק  50%כותנה צבע :גלידה

נרכש ב , www.wolltraum.com-הנה כמה פרטים:
 .1אני מעדיפה לעבוד ממרכז העוגות (משתמשים במונח כאשר החוט מגולגל באופן שהוא מגיע אליכם ).יש לכם
את האופציה לבחור איזה צבע תרצו במרכז של הכדור שיהיה זמין לעבודה קודם ברצף הצבע .אני ביקשתי
כדור אחד מגולגל בכיוון אחד ואת הכדור השני מגולגל הפוך .כך יכולתי לעבוד ממרכז הכדור כפי שאני
מעדיפה .לא כזה חשוב ,אבל בכל זאת משהו שיכול להפוך את היום לנחמד יותר 
 .2האם תעצרו ותביטו בקסם הקטן הזה המגיע בכל אחת מהעוגות? אני קיבלתי עלה תלתן וילדה קטנה .לכל
כדור יש אחד המחובר לפיסת החוט המרכזית במרכז הכדור כדי שיהיה קל יותר למצוא את התחלת החוט!
מה אתם יכולים לעשות בפינוק הקטן הזה? השחילו על צמיד מזל ,השחילו אותו על עגיל טבעתי כמו
מתולתלת קטנה ,חברו לסוגר לתכשיטים ווואלה! יש בידכם סמן תכים!

עכשיו בואו נרד לפרטים:
גודל:
פריט ביגוד זה הוא במידה אחת שמתאימה כמעט לכולם עד  ,X2הוא תלוי ומונח חופשי.
השאל זהה לכל המידות למעט יוצא מן הכלל אחד :המרחק בין הפתחים לזרועות לאורך הגב .כאשר נגיע לשלב
הזה בדוגמה תבחרו:
מידות רגילות :להתאים למידות . XS- L
המידות הגדולות :להתאים למידות XL – 2X

המידות הסופיות:
החלק העיקרי של השאל הוא בערך  53ס"מ  168 Xס"מ ( ) "66 X "21אחרי קיבוע ,ללא התוספת הפרחונית.
קנה מידה( :במקרה ופספסתם את זה קודם!)
זה העסק עם קנה מידה .אני לגמרי מבינה שאף אחד לא אוהב לעשות את זה .אבל האמינו לי ,אפילו בקרב
קבוצת הבודקים שלי היו הבדלים של  2-3מידות במסרגות .אנחנו כולם שונים וזה נהדר ,אבל אם אתם לא
תתאימו את עצמכם לקנה המידה שלי ,יגמר לכם החוט ,והשינוי של הצבעים לא יהיה כמו שלי .זהו חוט יוקרתי
ומקסים ,אם אתם עומדים לקנות אותו ולהשקיע את זמנכם היקר איתי (תודה שאתם עושים זאת!) בבקשה
הקפידו לוודא שקנה המידה שלכם זהה לשלי .כדי שעבודת ידכם המדהימה תהיה בדיוק כפי שקיוויתם  <3
הנה זו כמות החוט שנשארה לי מהחלק העיקרי של גוף השאל ,כך שאם קנה המידה שלכם לא תואם ,יהיה חסר
לכם ותהיו עצובים!

דוגמית סרוגה לבדיקת קנה מידה( :היעד הוא  6.35ס"מ אורך  9.52 Xס"מ רוחב  2.5 /אינץ' אורך 3.75 X
אינץ' רוחב)
זה רק עבור הבדיקה .ברגע שתקבעו את מידת המסרגה המתאימה לקנה המידה שלי ,אתם תפרמו את הדוגמית
הזו ותתחילו לסרוג את הפרויקט עם החוט.
במסרגה מידה  4מ"מ ( )Gוהחוט בו אתם מתכננים להשתמש בפרויקט 20 ,ע"ש:
שורה  :1עמ' בע"ש השלישית מהמסרגה (הע"ש עליהן דילגנו נספרות כעמ') ובכל ע"ש הנותרים לאורך)19( .
שורה  2 :2-6ע"ש (נספר כעמ' ראשון) ,לסובב ,עמ' בכל עמ' הנותרים לאורך)19( .

)

 19תכים  6 Xשורות

אם יש לכם פחות תכים במדידה :קנה המידה שלכם רופף משלי ,בחרו מסרגה קטנה במידה אחת משלי ונסו
שוב.
אם יש לכם יותר תכים במדידה :קנה המידה שלכם הדוק משלי ,בחרו מסרגה גדולה במידה אחת משלי ונסו
שוב.
ברגע שיש לכם את גודל המסרגה המתאים לקנה המידה שלנו :פרמו את הדוגמית ,טפחו לעצמם על השכם,
והתחילו בשאל!

סקירה על העיצוב
בהתחלה ,אנחנו ניצור את החלק המרכזי של השאל בעזרת תך הנראה כסורג .אנחנו ניצור אותו לאורך מלמטה
למעלה .בנקודה שתקבע ,אנחנו נפצל את העבודה ליצירת חורים לבית השחי /לזרועות ,ואז נאחד מחדש כדי
לסיים .אז ,ניצור עיטורים סרוגים בהשראה אירית ונתפור אותם.

הוראות:
קחו רגע כאן כדי להחליט כיצד אתם רוצים שהצבעים שלכם יופיעו על העבודה .לדוגמה ,לי יש  4צבעים בכדור:
לבן ,וניל ,תות ,ואפור( .יאמי! לא פלא שקוראים לזה גלידה!) אני בחרתי שהאפור יהיה בחלק העליון של השאל
שלי והלבן בתחתית השאל שלי .לכן ,אני אתחיל לעבוד עם הקצה הלבן של החוט שלי וזה יהיה החלק התחתון
של השאל הגמור שלי .האפור ,הצבע האחרון שאשתמש בו ,יהיה בסוף החלק העליון .בחרו איזה צבע אתם רוצים
שיהיה בחלק התחתון של השאל והתחילו עם הצבע הזה .התייחסו לתמונה מתחת להבהרה נוספת:

הצבע האחרון שאתו תעבדו ייתן את המגע
בקצה העליון של השאל ויצור את האמרה סביב
כל השאל

פתח לבית השחי/יד

פתח לבית השחי/יד

הצבע איתו תתחילו יופיע בקצה התחתון
של השאל

התחלת הדוגמה:
האם אתם סורגים הדוק?!?! זה חיוני שלא תסרגו את עיני השרשרת יותר מידי הדוק כך שתוגבל המתיחה של
הבד .אם אתם נוטים יותר לצד המותח ,עלו במידה אחת בגודל המסרגה מהמידה שמתאימה עבור קנה
המידה רק עבור עיני השרשרת הראשונות .ואז החליפו חזרה מסרגה .היו מודעים לא להדק מידיי את עיני
השרשרת גם לאורך העבודה.
טיפ :שימו סמן,BOBBY PIN ,או חתיכת חוט כל  25ע"ש במהלך התקדמותכם .כך שאם תאבדו את הספירה,
תוכלו פשוט לחזור למקום האחרון המסומן ולא להתחיל לספור מהתחלה! שרשרות ארוכות יכולות להיות
מורכבות ,במיוחד אם יש לכם צבא קטן של אנשים מתרוצצים סביב כמוני!

מקרא תכים:
לדלג

ע"ש  -עין/עיני שרשרת

רווח/ים

עמ' :עמוד

תך/כים

הבא
ח"ע :חצי עמוד

ברגע שנבסס את הדוגמה ,היא תחזור על עצמה שוב ושוב ותיצור את דוגמת התכים של השאל.
ספירת התכים תינתן ב"רווחים של עיני שרשרת" וב "קודקודי המשולשים" (הנקודה בחלק העליון של כל
משולש עם התקדמות העבודה).
טיפ :כשתגיעו להחלפת הצבע הראשונה שלכם בכדור החוט ,תגיעו לקשר קטן במיקום בו החוט נקשר .זהו
תהליך הייצור הדרוש כדי ליצור את החוט המדהים הזה  .פשוט חיתכו אותו וחברו מחדש את החוט כפי
שהייתם מחברים כדור חוטים חדש.
עם צבע החוט שתרצו שיופיע בחלק התחתון של החלק העיקרי של השאל  279ע"ש:
שורה  :1עמ' בעין התשיעית מהמסרגה (נספרים כמו כל התכים בחלק העליון והתחתון לרווח הראשון) 2* ,ע"ש,
לדלג על  2ע"ש ,עמ' בע"ש הבאה ,לחזור עד הסוף ( 91ע"ש –  2רווחים)
שורה  1 :2ע"ש ,לסובב ,ח"ע באותו תך 2 ,ע"ש ,ח"ע בעמ' הבא 11 * ,ע"ש ,לדלג על ה ( 2ע"ש ,עמ' 2 ,ע"ש)
הבאים ,ח"ע בעמ' הבא 2 ,ע"ש ,לדלג על  2ע"ש הבאות ,ח"ע בעמ' הבא ,לחזור מ * לכל האורך עד שיישארו 3
רווחים )2( ,רווחים של  2ע"ש והאחד שנוצר על ידי  9ע"ש מהשורה הקודמת 11 ,ע"ש ,לדלג על ה ( 2ע"ש ,עמ',
 2ע"ש) הבאים וח"ע בעמ' הבא 2 ,ע"ש ,ח"ע בע"ש החמישית של  9ע"ש הראשונות 30( .ע"ש –  11לולאות)
התמונה למטה מציגה את סוף השורה היכן שאתם סורגים לתוך הע"ש החמישית מה  9ע"ש .היא גם מציגה
את הלולאות  11ע"ש ,מופרדות על ידי לולאה של  2ע"ש.

שורה  1 :3ע"ש ,לסובב ,ח"ע באותו תך ,לדלג על ה  2ע"ש והח"ע ,עמ' ב  5ע"ש הראשונות של לולאת  11ע"ש,
 2ע"ש ,עמ' בע"ש הבאה 2 ,ע"ש ,עמ' ב  5ע"ש האחרונות של אותה לולאת  11ע"ש ,ח"ע ברווח  2ע"ש הבא* ,
עמ' ב  5ע"ש הראשונות של לולאת  11ע"ש הבאה 2 ,ע"ש ,עמ' בע"ש הבאה 2 ,ע"ש ,עמ' ב  5ע"ש האחרונות
של אותה לולאת  11ע"ש ,ח"ע ברווח  2ע"ש הבא ,לחזור מ * עד שתישאר לכם לולאת  11ע"ש אחת ,עמ' ב 5
ע"ש הראשונות של לולאת  11ע"ש 2 ,ע"ש ,עמ' בע"ש הבא 2 ,ע"ש ,עמ' ב  5ע"ש האחרונות של אותה לולאת 11
ע"ש ,לדלג על  2ע"ש האחרונות ,ח"ע בח"ע האחרון של השורה 30( .קודקודי משולשים נוצרו)
טיפ :הע"ש הראשונה בכל קבוצה של  11ע"ש מתהדקת ככל שממשיכים לעבוד ,תהיו בטוחים שאתם אכן נכנסים
לע"ש הראשונה בכל  11ע"ש ולא מדלגים עליה.

התמונה למטה ממחישה כיצד תראה העבודה שלכם לאחר ששורה  3הושלמה:

שורה  13 :4ע"ש ,לסובב ,ח"ע ברווח  2ע"ש הראשון (בקודקוד המשולש) 2 ,ע"ש ,ח"ע ברווח  2ע"ש הבא
בקודקוד של אותו משולש 11 * ,ע"ש ,ח"ע ברווח  2ע"ש הראשון בקודקוד המשולש הבא 2 ,ע"ש ,ח"ע ברווח 2
ע"ש הבא באותו משולש ,לחזור מ * עד ללפני הלולאה האחרונה שצריך לעבוד בה 11 ,ע"ש ,ח"ע ברווח  2ע"ש
הבא 2 ,ע"ש ,ח"ע ברווח  2ע"ש הבא 5 ,ע"ש ,עמ' משושה (* ראו למטה את השיטה) ,בח"ע האחרון
עמ' משושה :ללפף חוט על המסרגה  6פעמים ,להכניס את המסרגה בתך המצוין ,ללפף חוט ולהוציא לולאה,
(ללפף חוט ולמשוך דרך  2לולאות) לחזור על הסוגריים בסך הכל  7פעמים ,התך הסתיים.
טיפ :למדתי טריק גאוני מהעבודה על לסרוג יחד "שיגעון המנדלה" ( )Mandala Madness CALשל הלן שרימפטון
( )Helen Shrimptonשעוזר להעלים את הרווח הגדול שנוצר בקצה של תכים גבוהים מאד כמו זה .כאשר אתם
מלפפים את החוט על המסרגה (  6פעמים הפעם) אתם בו זמנית מסובבים את המסרגה למטה .ה  5ע"ש
שעשיתם רק קודם לכן יכרכו סביב המסרגה עם הליפוף .כאשר תוציאו את הלולאות מהמסרגה ,הטכניקה הזו של
סיבוב כלפי מטה תעלים את הרווח הגדול למעלה! וואו .זה אחד הדברים המועדפים עלי שלמדתי לאחרונה! רואים
בתמונה למטה כיצד אין רווח?!

שורה  1 :5ע"ש ,לסובב ,ח"ע באותו תך ,עמ' ב  5ע"ש הבאות ,ח"ע ברווח  2ע"ש הבא * ,עמ' ב  5ע"ש
הראשונות של לולאת  11ע"ש (שוב ,הקפידו לא לפספס את ע"ש הראשונה שיכולה להימעך) 2 ,ע"ש ,עמ' בע"ש
הבאה 2 ,ע"ש ,עמ' ב  5ע"ש האחרונות של אותה לולאת  11ע"ש ,ח"ע ברווח  2ע"ש הבא ,לחזור מ * עד ללפני
לולאה  11ע"ש האחרונה שיש לסרוג בה ,עמ' ב  5ע"ש הראשונות 2 ,ע"ש ,עמ' בע"ש הבא 2 ,ע"ש ,עמ' ב  5ע"ש
האחרונות של אותה לולאת  11ע"ש ,ח"ע ברווח  2ע"ש הבא ,עמ' ב  5ע"ש הבאות של לולאת  13ע"ש הראשונה
מהשורה הקודמת ,ח"ע בע"ש הבאה ,להשאיר את ע"ש הנותרות לא סרוגות.
התמונה למטה ממחישה כיצד תראה העבודה בסוף שורה .5

שורה  1 :6ע"ש ,לסובב ,ח"ע באותו תך 11 * ,ע"ש ,ח"ע ברווח  2ע"ש הבא 2 ,ע"ש ,ח"ע ברווח  2ע"ש הבא,
לחזור עד ממש לפני המשולש השלם האחרון 11 ,ע"ש ,ח"ע ברווח  2ע"ש הבא 2 ,ע"ש ,ח"ע ברווח  2ע"ש הבא,
 11ע"ש ,ח"ע בח"ע בסוף.

שורה  1 :7ע"ש ,לסובב ,ח"ע באותו תך * ,עמ' ב  5ע"ש הראשונות של לולאת  11ע"ש 2 ,ע"ש ,עמ' בע"ש
הבאה 2 ,ע"ש ,עמ' ב  5ע"ש האחרונות של אותה לולאת  11ע"ש ,ח"ע ברווח  2ע"ש הבא ,לחזור מ * עד שנותרה
לכם לולאת  11ע"ש אחת ,עמ' ב  5ע"ש הראשונות של לולאת  11ע"ש 2 ,ע"ש ,עמ' בע"ש הבאה 2 ,ע"ש ,עמ' ב
 5ע"ש הנותרות של אותה לולאת  11ע"ש ,ח"ע בח"ע האחרון של השורה.
שורה  :8-23לחזור על שורות  ,4-7ארבע פעמים נוספות.
שורה  :24לחזור על שורה  ,20לסגור.
** זכרו :לא יהיו הוראות נוספות בשבוע השני של הלסרוג יחד .אתם פשוט משלימים את המשימה מהפוסט
הזה!!**
מסרגות למטה!! אל תדאגו עדיין לגבי הקיבוע ,אנחנו נעשה זאת בשלב !3
אז ,כמה יפה זה עד עכשיו? אני מקווה שאתם אוהבים את זה והאופן בו הדוגמה נוצרת וחוזרת על עצמה מתחיל
ל"התיישב" אצלכם במוח.
להתראות בשבוע הבא לשיחת עידוד ,אבל ללא מידע חדש בשבוע  ,2פשוט השלימו את המשימה שמוצגת
בפוסט הזה.
באהבה וחוטים רבים,
סטפני

עקבו אחרי בפייסבוק פה! !Follow on Facebook Here
עקבו אחרי באינסטנגרם פה! !Follow on Instagram Here
עקבו אחרי בריבלריי פה! !Follow on Ravelry Here
עקבו אחרי בפינטרסט פה! !Follow on Pinterest Here
עקבו אחרי ביוטוב פה! !Follow on YouTube Here
עקבו אחרי בטויטר 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!

