
 שלום! ברוכים הבאים ל"ישורת האחרונה"

 2חלק  –מוטיבים של קרושה אירי : 6שבוע 

 

 מתקדמים הלאה, בואו נתחיל!

תוך  מוטיבים גדולים יותרונרכיב קרושה אירי של טכניקות הו" אלגנטיותמה"אנחנו נשתמש במעט  עכשיו

 הפרחים. . אני פשוט המשכתי בכדור שסיימתי אתו אתשימוש במה שיצרנו עד עכשיו

 .ואת החוט שלכם העלים שסרגתם 18, את איספו את ששת הפרחים

אבטח אותם לגוף לקצוות הזנבות שלהם עדיין, הם יהיו בשימוש באופן אסטרטגי לחבר ואת אל תכניסו 

 השאל.

 . יםפרחמה( 1עלים ו )מה( 3בכל הרכבה, תצטרכו )

 התחילו עם כדור החוט שלכם, וצרו טבעת קסם.

 (8עדינות את הזנב לסגור את הטבעת. )ב, משכו שנסרג ח"ע בטבעת, עש"ט לח"ע הראשון 8ע"ש,  1 :1סיבוב 

 : מפורק לשלבים כדי שיהיה קל יותר לעקוב:2סיבוב 

)לתוך ( ח"ע בתחתית של אחד העלים 2בין )את המסרגה מקדימה אחורה  להכניסע"ש, להוציא מהמסרגה,  1

 1ע"ש, ח"ע באותו תך מסיבוב  1דרך הרווח בעלה,  ולמשוךשוב את המסרגה בלולאה  להכניס(, םהרווח ביניה

 של המעגל, ח"ע בתך הבא של המעגל.

 התמונה מטה מראה כיצד להיכנס דרך העלה ואז חזרה למעגל:



 

 

את המסרגה מקדימה אחורה בין שני  להכניסהמסרגה, הלולאה מאת  להוציאע"ש,  1עכשיו: *ח"ע בתך הבא, 

 ע"ש, ח"ע באותו ח"ע במעגל, ח"ע בח"ע הבא. 1, ולמשוךלולאה ה אל שוב להכניסה השני, ע בתחתית של העלח"

 התמונה מטה מציגה מראה אחרי משיכת הלולאה דרך העלה השני: 



 

 

את המסרגה  להוציא ,ע"ש 1, במעגל* מעלה, פעם נוספת כדי לחבר את העלה השלישי, ח"ע בתך הבא  מ לחזור

לתוך מחדש  להיכנסשל הפרח )זהו העמ' ח"א(,  החיצוניים בתך השישי של אחד מעלי הכותרת להכניסמהלולאה, 

 לנעול.ע"ש, ח"ע באותו תך בבסיס ובתך הבא של הטבעת, עש"ט בח"ע הראשון,  1,  ולמשוךהלולאה 

 הרכבות בסך הכל. (6)חזרו עבור העלים והפרחים שנותרו עד שיש לכם 

 .עדיין הקצוות את תכניסו אל, שוב .מושלמת אחת הרכבה מראה הזו התמונה



 

 

לא בחריץ של הספה את המסרגה שלכם בצד במקום בטוח! ) לשיםשאר המשימות השבוע יצריכו מחט, אז 

 כמו שאני תמיד עושה!( ,או מאחורי המיקרוגל או איפשהו בתוך התיק שלכם

 השאל.גוף את ( הרכבות הפרחים/עלים שלכם ו6התחילו באיסוף של )

אנחנו נשתמש  למה לא להשתמש בהם לטובתנו!אנחנו צריכים להכניס קצוות של הזנבות שלנו בכל מקרה, אז 

 אסטרטגי כשאנחנו מכניסים את הקצוות לחבר ולאבטח את ששת המוטיבים.באופן בזנבות 

כים יחד. ביותר לנקודה בה אתם מתבקשים לתפור את התהקרובים בזנבות  להשתמשבהתייחס לתמונה מטה, 

מקום הנכון, אז כאשר אתם תופרים מספר להזנב להעברת הכנסת קצוות דרך העבודה לאתם תעבדו תחילה 

)אורגים(  תופריםשל התכים בסמוך לקדמת העבודה כשאתם  לפסים מתחתאת המחט שלכם  להכניסתכים, 

 אותם יחד. כדי לאבטח קצוות מצד לצד 

לתוך התמונה מראה כיצד לעבוד מתחת לזה, הנה המיקום ומספר התכים לתפירה ואבטחת כל מוטיב. 

 פסים בקדמת העבודה בלבד.ה

בסך הכל. אתם תרצו לרווח אותם באופן שווה לאורך הקצה בתחתית השאל )ראו את התמונה בהמשך  6יש 

כל אחד ב את החיבור לסייםאז ו, יכותאת הפרחים למקום באמצעות ס ולהצמידאת גוף השאל  לפרוסמטה(, 

 מהם בנפרד.

 .הסגולאת הפרח לגוף השאל בשימוש בזנב הארוך של הפרח כפי שמסומן בחץ  לחבר. 1

 .הירוקכפי שרואים בחץ עמ"ק של העלה לאמרה של השאל  6ת א לחבר. 2



אחר שוב בעזרת הזנבות, כפי שרואים בחצים הק של העלה "עמ 6 עמ"ק של העלה לה 6את  לחבר. 3

 .הכחולים

 

 

את הפרח לגוף השאל  לחבר

 בעזרת הזנב הארוך של הפרח

עמ"ק של העלה  6חברו את 

 לאמרה של השאל

   עמ"ק של העלה לה 6את  לחבר

עמ"ק של העלה האחר ה 6  

 בעזרת הזנב.



 

 

 :טיפים* 

. כשאתם מעבדים את הזנב לאורך העבודה כדי להגיע אורגים. שימו לב שלא לקמט את העבודה בזמן שאתם 1

בעדינות את העבודה כדי שתהיו בטוחים שאתם לא "מכופפים"  לשטחלמיקום הנכון לחבר את ההרכבות למקום, 

 כשאתם עובדים.אותה 

מעלה ומטה, אחורה וקדימה, ומצד  לעבודהתך,  את החלקים של להפרידהתכים,  לתוךקצוות את ה להכניס. 2

 שארו במקום בצורה בטובה ביותר.ילצד באופן אקראי. זה יעזור להבטיח שהזנבות י

באופן מכוון. ואז  כך שהחתיכה תתקמט/ תתכווץ קצת ואות למשוךלפני שאתם חותכים את הקצה, בעדינות . 3

חזרה. אתם תראו באותה  ולשטחאת העבודה  לשחרראת הקצה.  לחתוךכאשר אתם מחזיקים את זה מכווץ, 

 שקצה הזנב "נתקע" בתוך התך והוא מוסתר היטב!

על תפירת כל הרכבה במקום על גוף השאל כפי שמתואר מעלה ומצוין בתמונה מעלה במקום המצוין לאורך  לחזור

 תחתית השאל. 



ה צריך להיות נקי בדיוק כמו , גב העבודומאחורה מקדימהעל העבודה  להסתכל. כאשר אתם תופרים, 4

 . אז קחו את הזמן, יש לכם את זה!מצוינתעבודה מטובה ל מוקפדת היא שהופכת החלק הקדמי. סיומת

 צד ימין.לכאשר אתם תופרים. הקפידו שכולם מופנים . אל תסובבו בטעות את העלים 5

 

 

 

 

 זה כל כך יפה! תמצית הנשיות!

" .. סיוםונוכל לקרוא לזה "כבר כל כך קרובים, רק מעט דברים נותרו לעשות ה מסיים את השבוע הזה גם! אנחנו ז

 פשוטו כמשמעו! )לשון נופל על לשון(

 : אופציות נוספות, סיום וקיבוע7שבוע שלנו!  האחרוןהצטרפו אלי שבוע הבא לשבוע 

 

 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! 

http://www.facebook.com/crochetverse
https://www.instagram.com/crochetverse/
http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny


  !Follow on Pinterest Hereעקבו אחרי בפינטרסט פה!  

  !Follow on YouTube Hereעקבו אחרי ביוטיוב פה!  

  !Follow on Twitter Hereעקבו אחרי בטוויטר פה!  

  Etsy Here! Follow onעקבו 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 

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

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

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

 

 

 

http://pinterest.com/Crochetverse
https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu

