ים-רבוע חוף זכוכית
Seaglass Beach Square

:חומרים
 לריבועworsted weight  יארד( של חוט160) 'מ150 סה"כ כ
Red Heart Super Saver Café Latte :לדוגמה בצבע אחד
לדוגמה בצבעים משתנים
(Red Heart Super Saver –Buff)  חול:( )צבע מרכזי:A
(Red Heart Super Saver – Light Blue)  תכלת בייבי:B
(Red Heart Super Saver – Turqua)  טורקיז:C
(Red Heart With Love – Blue Hawaii)  טורקיז כהה:D
(Red Heart With Love – Jadeite)  ירוק בקבוק:E

 מסרגת קרושה  5מ"מ או הגודל הנדרש להשגת מתח סריגה מתאים סמן תכים ,מספריים ,סרט מדידה ,מחט רקמה -אם תבחרו לקבע ,סיכות אל-חלד ומשטח עליו אפשר לנעוץ את הסיכות בבטחה ולהרטיב למשל שטיח ספוג

מתח סריגה:
סיבובים  = 1-4קוטר של  8.9ס"מ )  3.5אינצ' (

גודל סופי:
רבוע  30ס"מ ) 12אינץ'(

קיצורים:
ע"ש

עין שרשרת

עש"ט

עין שטוחה

ח"ע

חצי עמוד

עמ"ק

עמוד מקוצר

עמ'

עמוד

ס

סיבוב

פופעמ"ק

פופקורן עמוד מקוצר

עמ"ק ח"א

עמוד מקוצר חובק אחורי

הוראות:
תכים מיוחדים:
פופעמ"ק )פופקורן עמוד מקוצר( :לסרוג את המס' המצוין של עמ"ק בתך המצוין ,להוציא את המסרגה מהעמ"ק
האחרון שנסרג ולהכניס לתוך העמ"ק הראשון ,לאסוף את הלולאה שהושמטה מהתך האחרון ולמשוך דרך העמ"ק
הראשון  1 ,ע"ש לסגירה .אני סופרת אחורה מהעמ"ק האחרון שנסרג כדי שלוודא שיש את הכמות הנכונה של
העמ"ק בכל פופקורן.

הערות להחלפת צבעים בגרסה הצבעונית) :אם ברצונכם צבע אחד ,התעלמו מהערות אלו (.
 האות של הצבע עבור כל סיבוב בגרסה הצבעונית רשומה בסוגריים בתחילת כל סיבוב ,מפתח הצבעים נמצאבחלק של החומרים שלמעלה.
 /A -את הצבע העיקרי של הריבוע יש להעביר מסיבוב לסיבוב.

 בסיבובים עם פופקורן ,כל התכים של הסיבוב נסרגים בצבע העיקרי ,A/למעט תכי הפופקורן שבהם יעשהשימוש בצבע השני.
 הצבע בעבור תכי הפופקורן בכל סיבוב ,יחובר בליפוף חוט /משיכה דרך התכים בתך שקודם לתך בו הואנדרש בסיבוב הנוכחי ויש לנתקו בסיום כל סיבוב.
 את החוט עבור תכי הפופקורן יש להעביר מאחור ולסרוג מעליו עם הצבע העיקרי ,תוך החלפה קדימה ואחורהבין הצבעים כאשר זה נדרש.
החלפת הצבע כאשר זו מבוצעת בתך הפופקורן נעשית ב 1ע"ש האחרונה של התך. לשים לב ,רק להניח את החוט שבו לא משתמשים כעת ,לאורך התכים מבלי למשוך או להדק אותו אחרתשהעבודה שלכם תתכווץ.
 כאשר הסיבוב מתחיל ב פופעמ"ק ,להחליף צבע ב 1ע"ש הראשונה של הסיבוב. אני מעדיפה  2ע"ש כע"ש התחלתיות לעמ'  .אם אתם מעדיפים את המראה של  3ע"ש ,הרגישו חופשי לעשותזאת.

התחלה:
להכין טבעת קסם ) :לחלופין ,אפשר לסרוג  2ע"ש ולסרוג את סיבוב  1בע"ש השנייה מהמסרגה(
לא להפוך סיבובים .להשתמש בסמן כדי לסמן את התך הראשון בכל סיבוב כדי לעקוב.
ס  2 (A) :1ע"ש )נספרות כעמ' הראשון( 11 ,עמ' בטבעת ,עש"ט בראש ה  2ע"ש ההתחלתיות ,למשוך את הקצה
לסגירה 12) .עמ'(
ס  A) :2ו 1 (B -ע"ש )לא נספרת כתך( 2 ,עמ"ק באותו התך כמו ה  1ע"ש ,פופ4עמ"ק )ראו תכים מיוחדים( בתך
הבא 2* ,עמ"ק בתך הבא ,פופ4עמ"ק בתך הבא ,לחזור מ* עוד  4פעמים ,עש"ט בראש העמ"ק הראשון שנסרג,
) 12עמ"ק ו  6תכי פופקורן (
* הערה לגבי סריגה לתוך תך פופקורן :כאשר סורגים לתוך פופעמ"ק ,לסרוג את התך בתך הסוגר של
הפופעמ"ק ,לא ב  1ע"ש .יש לדלג על ה 1ע"ש בכל פופעמ"ק ולא לספור אותה בשום מקום בעבודה.
ס  2 (A) :3ע"ש )נספרות כעמ' הראשון( 2 ,עמ' בתך הבא 2 ,עמ' בפופעמ"ק הבא* ,עמ' בתך הבא 2 ,עמ' בתך
הבא 2 ,עמ' בפופעמ"ק הבא ,לחזור מ* עוד  4פעמים ,עש"ט בראש ה  2ע"ש ההתחלתיות(30) .
ס  A) :4ו 1(C -ע"ש )לא נספרת כתך( 2 ,עמ"ק באותו התך בו נסרגה  1ע"ש ,פופק5עמ"ק בתך הבא 2 ,עמ"ק
בתך הבא ,עמ"ק ב  2התכים הבאים 2* ,עמ"ק בתך הבא ,פופ5עמ"ק בתך הבא 2 ,עמ"ק בתך הבא ,עמ"ק ב 2
התכים הבאים ,לחזור מ* עוד  4פעמים ,עש"ט בראש העמ"ק הראשון שנסרג 36) .עמ"ק ו  6תכי פופקורן(

לעצור ולבדוק מתח סריגה :בשלב זה קוטר העבודה שלכם ,כשהיא מונחת שטוחה וחלקה ,אך ללא מתוחה,
אמור להיות בקוטר  8.9ס"מ ) 3.5אינצ'(.
אם העבודה שלכם גדולה יותר ,מתח הסריגה שלכם רפוי  ,יש להקטין את גודל המסרגה ולנסות שוב.
אם העבודה שלכם קטנה מדי ,מתח הסריגה שלכם הדוק מדי ,יש להעלות גודל מסרגה ולנסות שוב.

ס  2 ( A) :5ע"ש )נספרות כעמ' הראשון( ,עמ' בתך הבא ,עמ' בפופעמ"ק הבא ,עמ' ב  3התכים הבאים 2 ,עמ'
בתך הבא* ,עמ' ב  2התכים הבאים ,עמ' בפופעמ"ק הבא ,עמ' ב  3התכים הבאים 2 ,עמ' בתך הבא ,לחזור מ*
עוד  4פעמים ,עש"ט בראש ה  2ע"ש ההתחלתיות(48) .
ס  A) :6ו 1 ( D -ע"ש )לא נספרת כתך( ,פופ6עמ"ק באותו התך של ה  1ע"ש ,עמ"ק בתך הבא 2 ,עמ"ק בתך
הבא )לצורך בדיקת מיקום ,הם יהיו בעמ' שנסרג בפופקורן מסיבוב * ,(4עמ"ק בתך הבא ,פופ6עמ"ק בתך הבא,
עמ"ק ב  3התכים הבאים ,פופ6עמ"ק בתך הבא ,עמ"ק בתך הבא 2 ,עמ"ק בתך הבא ,לחזור מ* עוד  4פעמים,
עמ"ק בתך הבא ,פופ6עמ"ק בתך הבא ,עמ"ק ב  3התכים הבאים ,עש"ט בראש הפופ6עמ"ק הראשון שנסרג42) .
עמ"ק ו  12תכי פופקורן(
ס  2 (A) :7ע"ש )נספרות כעמ' הראשון( ,עמ' ב  4התכים הבאים 2 ,עמ' בפופעמ"ק הבא* ,עמ' ב  3התכים
הבאים ,עמ' בפופעמ"ק הבא ,עמ' בתך הבא 2 ,עמ' בתך הבא ,עמ' ב  2התכים הבאים ,עמ' בפופעמ"ק הבא ,עמ'
ב  2התכים הבאים 2 ,עמ' בתך הבא ,עמ' בפופעמ"ק הבא ,עמ' ב  4התכים הבאים 2 ,עמ' בפופעמ"ק הבא,
לחזור מ * עוד פעם אחת ,עמ' ב  3התכים הבאים ,עמ' בפופעמ"ק ,עמ' בתך הבא 2 ,עמ' בתך הבא ,עמ' ב 2
התכים הבאים ,עמ' בפופעמ"ק הבא ,עמ' ב  2התכים הבאים 2 ,עמ' בתך האחרון ,עש"ט בראש ה  2ע"ש
ההתחלתיות 63) .עמ'(
ס  A) :8ו 1 (E -ע"ש )לא נספרת כתך( 2 ,עמ"ק באותו התך של ה  1ע"ש )לצורך בדיקת מיקום ,הם ממוקמים
בראש העמ' שנסרג בפופעמ"ק מהסיבוב הקודם ( ,עמ"ק ב  2התכים הבאים* ,פופ7עמ"ק בתך הבא ,עמ"ק ב 2
התכים הבאים 2 ,עמ"ק בתך הבא ,עמ"ק בתך הבא ,פופ7עמ"ק בתך הבא ,עמ"ק בתך הבא 2 ,עמ"ק בתך הבא,
עמ"ק ב  2התכים הבאים ,פופ7עמ"ק בתך הבא ,עמ"ק ב  2התכים הבאים 2 ,עמ"ק בתך הבא ,עמ"ק ב  2התכים
הבאים ,פופ7עמ"ק בתך הבא ,עמ"ק בתך הבא 2 ,עמ"ק בתך הבא ,עמ"ק ב  2התכים הבאים ,לחזור מ* עוד 2
פעמים  ,בלי לסרוג את ה 2" -עמ"ק בתך הבא ,עמ"ק ב  2התכים הבאים" -מהחזרה האחרונה ,עש"ט בעמ"ק
הראשון שנסרג 63) .עמ"ק ו  12תכי פופקורן(
ס  2 (A) :9ע"ש )נספרות כעמ' ראשון( 2 ,עמ' בתך הבא ,עמ' ב  2התכים הבאים ,עמ' בפופעמ"ק הבא) ,עמ' ב 2
התכים הבאים 2 ,עמ' בתך הבא ,עמ' ב  2התכים הבאים ,עמ' בפופעמ"ק הבא( סה"כ  2פעמים  ,עמ' ב  6התכים
הבאים ,עמ' בפופעמ"ק הבא)* ,עמ' ב  2התכים הבאים 2 ,עמ' בתך הבא ,עמ' ב  2התכים הבאים ,עמ' בפופעמ"ק
הבא( סה"כ  3פעמים ,עמ' ב  6התכים הבאים ,עמ' בפופעמ"ק הבא ,לחזור מ* עוד פעם אחת ,עמ' בתך הבא,
עש"ט בראש ה  2ע"ש ההתחלתיות 84) .עמ'(
ס  A) :10ו 1 (E -ע"ש )לא נספרת כתך( ,פופ7עמ"ק באותו התך של ה  1ע"ש )לצורך בדיקת מיקום ,זה בראש ה
 2ע"ש ההתחלתיות מהסיבוב הקודם() ,זהירות ,התך הבא אחרי הפופ7עמ"ק עלול להיות חבוי ,לשים לב שהוא
ממוקם נכון( ,עמ"ק ב  2התכים הבאים תוך תשומת לב לא לפספס את התך החבוי עבור העמ"ק הראשון,
פופ7עמ"ק בתך הבא ,עמ"ק בתך הבא 2 ,עמ"ק בתך הבא )לצורך בדיקת מיקום 2 ,עמ"ק האלו נסרגים בעמ'
שנסרג בראש הפופעמ"ק מהסיבוב הקודם(* ,עמ"ק בתך הבא ,פופ7עמ"ק בתך הבא ,עמ"ק ב  2התכים הבאים,
פופ7עמ"ק בתך הבא ,עמ"ק בתך הבא 2 ,עמ"ק בתך הבא ,לחזור מ * עוד  10פעמים ,עד שנשאר תך אחד ,עמ"ק
בתך האחרון ,עש"ט בראש הפופעמ"ק הראשון שנסרג 72) .עמ"ק ו  24תכי פופקורן(

ס  2 (A) :11ע"ש )נספרות כעמ' הראשון() ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ'( באותו פופעמ"ק של ה  2ע"ש ,עמ' ב  2התכים
הבאים ,עמ' בפופעמ"ק הבא ,עמ' בתך הבא ,עמ"ק ב  3התכים הבאים ,עמ"ק בפופעמ"ק הבא ,ח"ע ב  2התכים
הבאים ,ח"ע בפופעמ"ק הבא ,ח"ע ב  4התכים הבאים ,עמ"ק בפופעמ"ק הבא ,עמ"ק ב  2התכים הבאים ,עמ"ק
בפופעמ"ק הבא ,עמ' ב  4התכים הבאים 2)* ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ'( בפופעמ"ק הבא ,עמ' ב  2התכים הבאים ,עמ'
בפופעמ"ק הבא ,עמ' בתך הבא ,עמ"ק ב  3התכים הבאים ,עמ"ק בפופעמ"ק הבא ,ח"ע ב  2התכים הבאים ,ח"ע
בפופעמ"ק הבא ,ח"ע ב  4התכים הבאים ,עמ"ק בפופעמ"ק הבא ,עמ"ק ב  2התכים הבאים ,עמ"ק בפופעמ"ק
הבא ,עמ' ב  4התכים הבאים ,לחזור מ * עוד  2פעמים ,עש"ט בראש ה  2ע"ש ההתחלתיות 108) .תכים ו 4
רווחים של  2ע"ש() 48עמ' 32 ,עמ"ק 28 ,ח"ע 4 ,רווחים של  2ע"ש(
ס  (A) :12עש"ט בעמ' הבא ,עש"ט ברווח -2ע"ש הבא 2 ,ע"ש )נספרות כעמ' הראשון( 2 ,ע"ש ,עמ' באותו רווח
-2ע"ש ,עמ' ב  4התכים הבאים ,עמ"ק ב  4התכים הבאים ,ח"ע ב  11התכים הבאים ,עמ"ק ב  4התכים הבאים,
עמ' ב  4התכים הבאים)* ,עמ'  2ע"ש ,עמ'( ברווח -2ע"ש הבא ,עמ' ב  4התכים הבאים ,עמ"ק ב  4התכים
הבאים ,ח"ע ב  11התכים הבאים ,עמ"ק ב  4התכים הבאים ,עמ' ב  4התכים הבאים ,לחזור מ* עוד  2פעמים,
עש"ט בראש ה  2ע"ש ההתחלתיות 116) .תכים ו  4רווחים של -2ע"ש(
ס  ( A) :13עש"ט ברווח -2ע"ש הבא 2 ,ע"ש) ,נספרות כעמ' הראשון( 2 ,ע"ש ,עמ' באותו רווח -2ע"ש ,עמ' ב 10
התכים הבאים ,עמ"ק ב  9התכים הבאים ,עמ' ב  10התכים הבאים)* ,עמ' 2 ,ע"ש ,עמ'( ברווח -2ע"ש הבא ,עמ'
ב  10התכים הבאים ,עמ"ק ב  9התכים הבאים ,עמ' ב  10התכים הבאים ,לחזור מ * עוד  2פעמים ,עש"ט בראש
ה  2ע"ש ההתחלתיות 124) .תכים ו  4רווחים של  2ע"ש(
ס  (B) :14עש"ט ברווח -2ע"ש הבא 2 ,ע"ש) ,נספרות כעמ' הראשון( 2 ,ע"ש ,עמ' באותו רווח -2ע"ש ,עמ' ב 31
התכים הבאים)* ,עמ' 2 ,ע"ש ,עמ'( ברווח -2ע"ש הבא ,עמ' ב  31התכים הבאים ,לחזור מ * עוד  2פעמים ,ע"ש
בעמ' הראשון שנסרג 132) .תכים ו  4רווחים של -2ע"ש(
ס  (C) :15עש"ט ברווח -2ע"ש הבא 1 ,ע"ש )לא נספרת כתך בראשון( 2)* ,עמ"ק 2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק( ברווח -2ע"ש,
עמ"ק ח"א ב  33התכים הבאים ,לחזור מ * עוד  3פעמים ,עש"ט בעמ"ק הראשון שנסרג 148) .תכים ו  4רווחים
של -2ע"ש(
ס ( C) :16עש"ט ברווח -2ע"ש הבא 1 ,ע"ש)* ,ח"ע 2 ,ע"ש ,ח"ע( ברווח -2ע"ש ,ח"ע ב  37התכים הבאים ,לחזור
מ * עוד  3פעמים ,עש"ט בח"ע הראשון שנסרג ,לגזור את החוט 156) .תכים ו  4רווחים של -2ע"ש(

