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 ♥ כללי

הפרויקט נסרג בשילוב של כמה 
תפרים בסיסיים תוך סריגה בסיבובים, 

והוא מחייב זיהוי כמויות תפרים 
וסריגה אחידה.

•  משקל 2 כפפות כ-80 גרם.

  חומרים
•  צמר כנען גלבוע של חברת סופרקיט

- )Z-16 גוון סגול כחול )מספר  ›› 
חבילה אחת.

•  מסרגת קרושה: 4 מ"מ )או כזו 
שתביא למתח הסריגה הרצוי( של 

חברת סופרקיט.

•  סמנים – 2 חוטים בצבע אחר או 
סמני פלסטיק.

•  מחט להחבאת חוטים.

•  מספריים.

  קנה מידה

 ב- 10 ס"מ* 10 ס"מ כ- 13 ע"מ 
וכ- 7 שורות.

  מידות

הכפפות מתאימות ליד אישה 
ממוצעת. אורכן כ- 30 ס"מ. 

  קיצורים וטכניקות 
עין שרשרת = ע"ש

עמוד = עמ'
עמוד ארוך = עמ' ארוך

2 עמודים שיסרגו לאותו התפר = 
הרחבה

2 עמ' שיסרגו יחד לתפר אחד = 
צמצום

עין שטוחה = ע' שטוחה
עין מדומה = ע' מדומה
עין קדמית = ע' קדמית

עין אחורית = ע' אחורית
סריגה בסיבובים שייסגרו בעין שטוחה

  הוראות סריגה
•  הכפפה נסרגת מהאמה מטה, 

לכיוון האצבעות, בסיבובים שיסגרו 
בע' שטוחה.

•  2 ע"ש בתחילת סיבוב נחשבות 
עמ' אלא אם נאמר אחרת.

•  סגירת סיבוב בע' שטוחה תיעשה 
לע"ש ה 2 מתוך ה 2, אלא אם 

נאמר אחרת.

•  בסיום כל סיבוב תופיע כמות 
התפרים שאמורים להיות בו 

בסוגריים.

 סיבוב 1 ניתן לסרוג סיבוב זה 
בשתי שיטות:

•  על בסיס ע"ש – נסרוג 30 ע"ש 
רפויות, שיסגרו בע' שטוחה לע"ש 

ראשונה. נסרוג 2 ע"ש, עמ' לכל 
אחת מ-29 ע"ש הבאות )לבליטות 

שמאחורי ע"ש(, ע' שטוחה לע"ש 2 
מתוך ה-2 )30 עמ'(.

•  על בסיס עמ' שנסרגים תפר מתוך 
תפר - 3 ע"ש, 2 ע"ש ראשונות 

מהמסרגה נחשבות עמ' וע"ש 3 
מהמסרגה היא ע"ש לתוכה נתחיל 

לסרוג, בהתאם להדרכת הוידאו. 
נסרוג סה"כ 29 עמ', שיחד עם 2 

ע"ש יהוו 30 עמ', ע' שטוחה לע"ש 3 
 מתוך ה 3 )30 עמ'(.

החלק התחתון, שיישאר פתוח 
ייסגר בהמשך בעזרת ע' מדומה.

 מסיבוב 2 ואילך תהליך הסריגה
זהה, ללא קשר לשיטת סריגת 

הסיבוב הראשון.

חוברו על ידי נירית פריימן מסטודיו מלכישוארט.

הוראות סריגה: 
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כפפות ללא אצבעותכפפות ללא אצבעות

רמה

easy // קל

https://youtu.be/Ai7Hsn6K7pM
https://youtu.be/Ai7Hsn6K7pM
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עקבו אחר סופרקיט ברשתות 
החברתיות:

כפפות ללא אצבעותכפפות ללא אצבעותהוראות סריגה: 

חוטי כנען גלבוע מכילים 70% אקרילן ו-30% צמר )בכל חבילה 
100 גרם ו-200 מטר אורך(. את החוטים ניתן למצוא בחנויות 

הצמר והיצירה המובחרות בארץ.

סיבוב 2: 2 ע"ש, 29 עמ', ע' שטוחה 
לע"ש 2 )30 עמ’(.

סיבובים 3-6 כמו סיבוב 2.
סיבוב 7: 2 ע”ש, צמצום, 27 עמ', ע' 

שטוחה לע"ש 2 )29 עמ’(.
סיבוב 8: 2 ע”ש, צמצום, 26 עמ', ע' 

שטוחה לע"ש 2 )28 עמ’(.
סיבוב 9: 2 ע”ש, 27 עמ', ע' שטוחה 

לע"ש 2 )28 עמ’(.
סיבוב 10: 2 ע”ש, צמצום, 25 עמ', ע' 

שטוחה לע"ש 2 )27 עמ’(.
סיבובים 11-14: 2 ע”ש, 26 עמ', ע' 

שטוחה לע"ש 2 )27 עמ’(.
סיבוב 15: 2 ע”ש, הרחבה, 24 עמ', 

הרחבה, ע' שטוחה לע"ש 2 )29 עמ’(.
סיבוב 16: 2 ע”ש, עמ' 1, הרחבה, 24 

עמ', הרחבה, עמ' 1, ע' שטוחה לע"ש 2 
)31 עמ’(.

סיבוב 17: 2 ע”ש, 2 עמ', הרחבה, 24 
עמ', הרחבה, 2 עמ', ע' שטוחה לע"ש 

2 )33 עמ’(.
סיבוב 18: 2 ע”ש, 3 עמ', הרחבה, 24 

עמ', הרחבה, 3 עמ', )35 עמ’(.
נחתוך את החוט תוך השארת כ-10 

ס"מ ונמשוך אותו דרך התפר האחרון.
ניצור ע' מדומה לעמ' השני בסיבוב 

 )העמ' ה"אמיתי" אחרי 2 ע"ש(.
 נחביא חוטים.

נסמן את התפרים ה- 7 וה-30.
כאשר סופרים ומסמנים בסמנים יש 

לזכור ש- 2 ע"ש בתחילת הסיבוב 
נחשבות עמ'! 

יצירת מקום לאגודל ולאצבעות:

סיבוב 19: ניצור עין על המסרגה 
ונסרוג עמ' עומד בשני תפרים שסמנו 

- ה- 7 וה- 30 ביחד, מכאן ואילך 
נסרוג בסיבובים רק בין התפרים 

הללו, כך שנשאיר פתח לאגודל. עמ' 
נוסף בתפר 7 מסיבוב 18, 22 עמ', עמ' 
נוסף בתפר 30 מסיבוב 18, ע' שטוחה 

לעמ' העומד )25 עמ’(.
סיבוב 20: 2 ע”ש, 1 עמ' באותו תפר, 
24 עמ', ע' שטוחה לע"ש  2 )26 עמ’(.
סיבוב 21: 2 ע”ש, 25 עמ', ע' שטוחה 

לע"ש 2 )26 עמ’(.
סיבוב 22: כמו סיבוב 21. במקום 
ע' שטוחה, נחתוך את החוט תוך 

השארת כ 10-15 ס"מ ונמשוך אותו 
דרך התפר האחרון. ניצור ע' מדומה 

לעמ' שני בסיבוב )העמ' ה"אמיתי" 
 אחרי 2 ע"ש(. 
נחביא חוטים.

גימור:

 נחזור לפתח הכפפה העליון בסיבוב 
הראשון שיצרנו. 

1.  אם סרגנו את הסיבוב הראשון 
בשיטה שניה, נסגור את החלק 

התחתון תוך שימוש בקצה החוט 
שנותר, על ידי ע' מדומה בין התפר 

 האחרון לראשון בסיבוב. 
אם סרגנו אותו על בסיס השיטה 

הראשונה, נמשיך לסעיף הבא.

2.  נכנס ללולאה האחורית של אחד 
מהתפרים, למעט התפר הראשון 

או האחרון בסיבוב, ונסרוג בכל 
תפר סביב ע' שטוחה רפויה. 

כשנגיע לסיום נחתוך את החוט תוך 
השארת כ 10 ס"מ ונמשוך אותו 

 דרך התפר האחרון.
ניצור ע' מדומה לע' שטוחה 

הראשונה בסיבוב.
3. נחביא חוטים.

חזרו על השלבים לסריגת כפפה 
שנייה.

סריגה נעימה! 

https://youtu.be/Ai7Hsn6K7pM
https://www.facebook.com/Superkit.co.il/
https://www.youtube.com/channel/UCvaeCuI9pE9ZtyLQYMxr0UA?view_as=subscriber
https://www.pinterest.com/superkitart/pins/
https://www.instagram.com/superkitcraft/
https://www.facebook.com/Superkit.co.il/

