
 

 : אופציות נוספות, סיום וקיבוע7שבוע 

 

 : אופציות נוספות, סיום וקיבוע7שבוע ברוכים הבאים לשבוע האחרון!!! 

 

 

 בקרוב מאד, הסריג היפה החדש שלכם יסתיים ויהיה מוכן ללבישה! לא נבזבז זמן וניגש מיד לעבודה!!

 

 קשר סגירה לפרחהמשימה הראשונה שלנו: 

 רק על ידי הדמיון שלכם! מוגבלותיכול לשמש לקשירה ולבישה של השאל במספר דרכים, קטן הקשר ה

 ד.ותפקבשביל המספר שינויים  למעטפרח דומה לאחרים, צור ניאנחנו 

 תוך שימוש באותה מסרגה(עדיין ) כפול חוט חוט שלנו כנשתמש בבעיקר, 

 

 (1פרח רב שכבתי, חוט כפול: )הכינו 

 כפול.מוחזקים  8-ו 7השתמשו בשארית חוט שאתם רוצים, אני השתמשתי בכדורים 

 עשו טבעת קסם:

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

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

 ע"ש( 1 של רווחים 8עמ"ק,  8. )שנסרג העמ"ק הראשון לראשנוספות, עש"ט 

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

 עלי כותרת( 8עמ"ק,  24פעמים נוספות. ) 6*  עש"ט בעמ"ק הבא, לחזור מ

עלה הכותרת מסיבוב  מאחורי 2ק בדיוק מתחת מסיבוב עמ"ע"ש )לא נספר כתך( עמ"ק ח"א סביב  1: 4סיבוב 

עמ"ק הראש פעמים נוספות, עש"ט ל 6*   ע"ש, לחזור מ 3מאחור,  2ע"ש, * עמ"ק ח"א סביב עמ"ק מסיבוב  3, 3

 ע"ש( 3של רווחים  8עמ"ק ח"א,  8. )שנסרג ח"א הראשון

ע"ש  3עמ"ק ברווח  7 "ק ח"א הבא, *לעמעמ"ק באותו הרווח, עש"ט  7ע"ש הראשון,  3עש"ט לרווח  :5סיבוב 

 עלי כותרת( 8עמ"ק,  40נוספות. )פעמים  6*  הבא, עש"ט בעמ"ק ח"א הבא, לחזור מ

עובדים מאחורי עלה  4כתך(, עמ"ק ח"א סביב עמ"ק ח"א בדיוק מתחת מסיבוב נספר ע"ש, )לא  1 :6סיבוב 

ראש פעמים נוספות, עש"ט ל 6*  "ש, לחזור מע 3, 4מסיבוב  הבא , * עמ"ק ח"א סביב עמ"ק ח"אע"ש 3הכותרת, 

 ע"ש( 3של רווחים  8עמ"ק ח"א,  8עמ"ק ח"א התחלתי. )

עמ"ק ח"א השרשרת עלולה להתגלגל. אני משתמשת באצבעות שלי ו"נועצת" את את ה סורגיםכאשר אתם  טיפ:

 יותר.  אותה כדי שניתן יהיה לסיים את העמ"ק ח"א בקלות רבהלעגן  אחורי העבודה מהשרשרת ל



ע"ש  3עמ"ק ברווח  9 אותו הרווח, עש"ט בעמ"ק ח"א הבא, *בעמ"ק  9ע"ש הראשון,  3: עש"ט לרווח 7סיבוב 

 72. )לנעול ולחתוך, שנסרגה פעמים נוספות, עש"ט לעש"ט הראשונה 6*  הבא, עש"ט בעמ"ק ח"א הבא, לחזור מ

 עלי כותרת( 8עמ"ק, 

 .בצד כניסו קצוות ושימו את הפרח בינתייםה

  ע"ש, לנעול ולחתוך. 75חוט כפול,  לעבוד עם , עדיין בפרחבאותו חוט כמו  להשתמש הקשר:

 1.28חצי אינץ' )ערך לבע"ש הראשונה והאחרונה וחתכו את הקצוות מיקום של ההקצוות בכל אחד מקישרו 

 .ס"מ(

הקצוות של השרשרת  יהיה כלפי מעלה ובעזרת המסרגה, משכו את אחד שצד שמאלסובבו את הפרח כדי עכשיו, 

 דרך אחד מהעמ"ק ח"א הקרוב למרכז.

 .במקום אותו ולקבעמשני צדיו,  שווהאת הקשר כך יהיה  למרכז

 שה.יאופן הלבאת  לאבטח שתבחרו דרך בכל: תשרכו את הקשר דרך האריג עכשיו

 לשאל, אבל זהו קשר לשאל! מגניב אהה??!כסיכה זה יתפקד 

 אחור:ממקדימה ו הנה הסגירה

 

 

 

 בעלי סגנון נועז, או בעלי כשרון דל! האם אתם מחשיבים עצכם כמנימליסטים, עליכםעכשיו בואו נדבר רגע 

 תרצו או שהחוט יאפשר לכם כמו גם וטעם?? נשתמש בשארית החוטים כדי ליצור כמה שיותר פרחים ככל ש

גוף על   להעמיסאימרה. כפי שאתם רואים, אני בחרתי להשאיר את שלי מאופק, אתם יכולים אופציה פתוחה ל

 ! חלק מהנסיינים הוסיפו וחלק לא!בהםהשאל 



 !שלכםה רייצלזה המקום בו אתם הופכים את השאל לאישי ו

ההוראות  אותןלי! השתמשו בו ליצירת פרחים נוספים בעזרת שיש אתם תמצאו שנישאר לכם מעט חוט...זה מה 

 INSERT LINK HERE, אתם יכולים למצוא אותם כאן: 4משבוע 

 ****זמן הרעיונות***

 אתם יכולים ליצור אותם באותו גוון או כל שכבה בגוון אחר!

 יותר!שיהיו קטנים אתם יכולים ליצור שכבה אחת פחות כדי 

 כמה עלים ביותר עמ"ק כדי שיהיו יותר מפונפנים!להגדיל אתם יכולים 

 יצירתיים והראו לי מה עשיתם! היו

ותמדדו מקמו אותם איפה שאתם רוצים ותפרו אותם לשאל כפי שעשינו את האחרים. ראשית, תפסו אותם במקום 

 כדי שתוודאו שהם נמצאים במקום  שאתם אוהבים! את הבגד

 

 

 :לשאל תהבא, אימרה אופציונליהחלק 

אני  ...שלי, אבל כבר עשיתי אחד נוסף )אני יודעת, אני יודעת של השאל  Wolltraumאני לא הוספתי אותו בגרסת

,לאחר שהושלם, לאורך החלק העליון של השאל.  האימרה האופציונלית אובססיבית!( לשני שלי הוספתי את

 !באזור החזההצוואר ויורד לאורך כל צד בפתח סביב כשלובשים אותו כוסט נופל, זה עוטף 

 חוט שנשאר לכם! בכלבורו בחרו מורכב משתי שורות בלבד. עהוא 

 תחילה הניחו את השאל כפי שרואים בתמונה מטה:



 

 

סביב גוף התך בקצה והכניסו את המסרגה שלכם  יםנמצאשל ח"ע שהפרדה חברו חוט בעש"ט על ידי : 1שורה 

*  ( סביב גוף התך של העמ' הבא, לחזור מא)ח"ע ח" אחורי חובק עמוד חציע"ש,  2מקדימה אחורה, * 

לעמ' האחרון כפי שעשיתם כשחיברתם את החוט מסביב ע"ש ועש"ט  2, ברווח האחרון, העליון לאורך הצד

 ע"ש( 2של  רווחים 91)דחיפה הצידה של ח"ע סביבו( )

עמ"ק באותו רווח, * עמ"ק  5לסרוג ע"ש )לא נספר כתך(,  1ע"ש הראשון,  2ע"ש, לסובב, עש"ט לרווח  1 :2שורה 

 ך.ולחתלנעול ו* לכל האורך, עש"ט לעש"ט האחרון,  עמ"ק ברווח הבא, לחזור מ 5ברווח הבא, 

 

פים הללו, וכדי שיראו במיטבם, אני ממליצה : הוספתם את כל המוטיבים היאחרון אחד קיבוע! אחרונה משימה

קיבוע אחד אחרון. רק עשו כפי שעשיתם קודם. אני מבטיחה שזה יקפיץ את הפרויקט שלכם מיפה על  מאד

 !מדהים ואאאאווולו

הרשו לי להוסיף גם כמה רעיונות כיצד לשמור על הפריט שלכם חדש! אנחנו השקענו זמן יחד כדי לוודא שהוא 

 לאורך זמן ככל שניתן!יראה טוב 

 מראה מהחזית

שמאל של מכם, צד  הרחק 35מקמו את שורה 

כלפי מעלה, הפינה הימנית לחיבור העבודה  



 זה מה שאני עושה עם כל הסריגים שלי, כולל זה:

 הם בחירות מצוינות.Woolite או  Dreft . משהו כמו עדיןעם סבון  קריםבכיור במים  ביד מכבסת. אני תמיד 1

 .סיבוב בתנועות לא פעם אףאת עודפי המים מהסריג,  סוחטת. אני 2

אותו לייבוש. כובד  לתלות לא פעם אףלייבוש אבל ו פשוט להניח אותו אותו לייבוש א נעוץ. אתם יכולים ל3

 ימתח אותו.הבד 

מדף. התכים על מגירה או ב. במקום זאת, אני מקפלת אותו ומניחה אותו קולב על אותו שומרת לא. אני 4

 הפתוחים וכח הכבידה והתלייה יגרמו לעבודה להימתח.

 הסריג החדש שלכם בבריאות ואושר!זהו זה! אני מקווה שתיהנו ותלבשו את 

! תנסו אחד, ואז תמציאו אחד לעצב את הבגד הזה  הסוגר דרכים שאתם יכולים להשתמש בפרח מספרהנה 

 משלכם ותפרסמו אותו! אני אשמח לראות!

 

 

את (, אם אתם אוהבים regular mercerized fingering weight cottonהנה דוגמה שנעשתה בחוט כותנה רגיל )

 אריג אתם יכולים להתאים את קנה המידה, רוב חוטי הכותנה יכולים להוות תחליפים טובים!!ה



 

 *** זמן לאתגר האחרון***

 CAL – Crochet Aובקבוצות הפייסבוק  Crochetverse -פרסמו תמונה של השאל שלכם עליכם ופרסמו אותה ב

Long! 

 

תודה רבה לכם שהצטרפתם אלי בפרויקט לסרוג יחד הזה, זה תענוג לראות את העבודות של כל אחד ואחד 

 !דאממכם ואני מעריכה זאת 

 !יחד הזו לעבודה שהצטרף מכם ואחד אחד כל מאד מעריכה אני! הבאה הפעם עד

 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!  

  Here! Follow on YouTubeעקבו 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 

ם על ההפצה. לפוסט הזה, ואם תעשו זאת, אני אודה לכקישור 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://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

