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  ♥ כללי

•  השמיכה נסרגת בשילוב כמה וכמה 
סוגי תפרים, תוך סריגה בסיבובים 

סגורים. 

•  חלקי הבובה נסרגים בספירלה 
ומחוברים בתפירה.

•   משקל השמיכה הכללי כולל הבובה 
שממולאת באקרילן: כ 140 גרם.

  חומרים

•  חוטי בייבי שוגר של חברת סופרקיט

‹‹ תכלת )מספר 24( - חבילה אחת 
‹‹ טורקיז )מספר 23( - חבילה אחת 

‹‹ אפור )מספר 16( - חבילה אחת  
‹‹ לבן )מספר 1( - חבילה אחת 

•  מסרגות קרושה 3 מ"מ ו-4 מ"מ 
ומחט להחבאת חוטים של חברת 

סופרקיט
•  זוג עיניים בטיחותיות בקוטר 8 או 9 
מ"מ )או חוט שחור לרקמת האישון(

•  סמנים – חוטי בייבי שוגר בצבע 
שונה מזה שנסרג או סמני פלסטיק.

•  חוטי תפירה ומחט מתאימה.
• חומר אקרילן של חברת סופרקיט .

 קנה מידה

 ב 10 ס"מ * 10 ס"מ - כ 16 עמ' 
וכ- 9 שורות.

 מידות

מקודקוד אחד לקודקוד אחר של 
הכוכב כ-55 ס"מ. 

 קיצורים וטכניקות
טבעת קסם

עין שרשרת = ע"ש
רווח X עיני שרשרת = רווח X ע"ש

חצי עמוד = ח״ע
2 ח״ע באותו התפר = הרחבה
צמצום 2 ח״ע  = צמצום נסתר

עמוד = עמ'
עמוד עומד = עמ' עומד

קלאסטר 4 עמודים = קלאסטר 4 עמ'
צמצום 2 עמודים = צמצום 2 עמ'

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

עין קדמית = ע' קדמית
סריגה בסיבוב עם סגירה בעין שטוחה

סריגה בסיבוב בספירלה

� הנחיות עזר לקריאת ההוראות

•  משמעותם של סוגריים מרובעים – 
יש לסרוג את רצף הפעולות המופיע 

בתוכם, על פי כמות הפעמים, 
שמצוינת מיד אחריהם.

•  משמעותם של סוגריים עגולים – יש 
לסרוג את כל התפרים המצוינים 

בהם, לתפר המצוין מיד אחריהם. 

•  בסיום כל סיבוב תופיע כמות 
התפרים שאמורים להיות בו 

בסוגריים.

•  3 ע"ש בתחילת סיבוב נחשבות עמ' 
אלא אם מצוין אחרת. 

  תפרים מיוחדים

 קלאסטר 4 עמ'
 – יש שוני בין קלאסטר ראשון בסיבוב ושאר הקלאסטרים.

קלאסטר ראשון בסיבוב:
 3 ע"ש, ניקח חוט על המסרגה, נכנס לתוך טבעת הקסם ונמשוך לולאה

)3 לולאות על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 2 לולאות )2 
לולאות על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה, נכנס לתוך טבעת הקסם ונמשוך 

לולאה )4 לולאות על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 2 
לולאות )3 לולאות על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה, נכנס לתוך טבעת הקסם 

ונמשוך לולאה )5 לולאות על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 
2 לולאות )4 לולאות על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 4 

לולאות )קלאסטר 4 עמ' ראשון בסיבוב נוצר(.

חוברו על ידי נירית פריימן מסטודיו מלכישוארט.

הוראות סריגה: 

צפו בסרטון ההדרכה המלא לסריגת שמיכי "כבשה"

רמה

Intermediate // מתקדמים

https://www.youtube.com/watch?v=BrzyouK3u1k&list=PL3fsnlOD-7l9tVhYLdDKU8fJth-_mxqzU
https://www.youtube.com/watch?v=BrzyouK3u1k&list=PL3fsnlOD-7l9tVhYLdDKU8fJth-_mxqzU


צפו בסרטון ההדרכה המלא לסריגת שמיכי "כבשה" 2

קלאסטר "רגיל": 

ניקח חוט על המסרגה, נכנס לתוך טבעת הקסם ונמשוך לולאה ) 3 לולאות 
על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 2 לולאות )2 לולאות 

על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה, נכנס לתוך טבעת הקסם ונמשוך לולאה 
)4 לולאות על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 2 לולאות )3 
לולאות על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה, נכנס לתוך טבעת הקסם ונמשוך 

לולאה )5 לולאות על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 2 
לולאות )4 לולאות על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה, נכנס לתוך טבעת הקסם 

ונמשוך לולאה )6 לולאות על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 
2 לולאות )5 לולאות על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 5 

לולאות )קלאסטר 4 עמ' נוצר(.

צמצום 2 עמ' 

ניקח חוט על המסרגה, נכנס לתוך התפר המבוקש ונמשוך לולאה )3 לולאות 
על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 2 לולאות )2 לולאות על 

המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה, נכנס לתוך התפר המבוקש ונמשוך לולאה 
)4 לולאות על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 2 לולאות )3 

לולאות על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 3 לולאות )צמצום 
2 עמ' נוצר(.

עמ' עומד 

ניצור ע' על המסרגה, נאחז את קצה החוט החדש ביד שמאל עם העבודה, ניקח 
חוט על המסרגה, נכנס לתפר המבוקש, ונמשוך לולאה )3 לולאות על המסרגה(, 
ניקח חוט על המסרגה ונעביר דרך 2 לולאות )2 לולאות על המסרגה(, ניקח חוט 

על המסרגה ונעביר דרך 2 הלולאות )עמ' עומד נוצר(.

 צמצום נסתר 

ניכנס לע' הקדמית של התפר הבא, ולע' הקדמית של התפר הבא אחריו, 
 ניקח חוט על המסרגה ונעביר רק דרך 2 העיניים הקדמיות )2 לולאות 

 על המסרגה(, ניקח חוט על המסרגה ונעביר דרך 2 הלולאות )צמצום
נסתר נוצר(. 

3 ע"ש ראשון, בו התחלנו לסרוג את 
הסיבוב, ע' שטוחה לע"ש 3 מתוך ה 

3. ע"ש לביטחון, נגזור את החוט תוך 
השארת 15 ס"מ נשלוף את החוט 

מע"ש )בין כל 5 קודקודי הכוכב 9 עמ', 
סה"כ 45 עמ' ו – 5 רווחים של 3 ע"ש.(

סיבוב 4 – טורקיז
נתחיל לסרוג באחד מרווחי 3 ע"ש 

מסיבוב קודם )עמ' עומד, עמ', 3 ע"ש, 
3 עמ'( לאותו רווח 3 ע"ש, ]3 עמ', 

צמצום 2 עמ' תוך דילוג על תפר,
3 עמ', )3 עמ', 3 ע"ש, 3 עמ'( ברווח 3 
ע"ש הבא[ * 4 פעמים, 3 עמ', צמצום 

 2 עמ' תוך דילוג על תפר,
3 עמ', עמ' לרווח 3 ע"ש ראשון, 

בו התחלנו לסרוג את הסיבוב, ע' 
שטוחה לעמ' השני בסיבוב ולא 

לעמ' העומד. ע"ש לביטחון, נגזור את 
החוט תוך השארת 15 ס"מ, נשלוף 
את החוט מע"ש )בין כל 5 קודקודי 

הכוכב 13 עמ', סה"כ 65 עמ' ו 5 
רווחים של 3 ע"ש(.

סיבוב 5 - אפור 
נתחיל לסרוג באחד מרווחי 3 ע"ש 

מסיבוב קודם )עמ' עומד, עמ', 3 ע"ש, 
3 עמ'( לאותו רווח 3 ע"ש, ]5 עמ', 

צמצום 2 עמ' תוך דילוג על תפר, 5 
עמ', )3 עמ', 3 ע"ש, 3 עמ'( ברווח 3 

ע"ש הבא[ * 4 פעמים, 5 עמ', צמצום 
2 עמ' תוך דילוג על תפר, 5 עמ', 

עמ' לרווח 3 ע"ש ראשון, בו התחלנו 

לסרוג את הסיבוב, ע' שטוחה לעמ' 
השני בסיבוב ולא לעמ' העומד ע"ש 

לביטחון, נגזור את החוט תוך השארת 
15 ס"מ, נשלוף את החוט מע"ש )בין 
כל 5 קודקודי הכוכב 17 עמ', סה"כ 

85 עמ' ו 5 רווחים של 3 ע"ש(.

סיבוב 6 - לבן 

נתחיל לסרוג באחד מרווחי 3 ע"ש 
מסיבוב קודם, )עמ' עומד, עמ', 3 ע"ש, 

3 עמ'( לאותו רווח 3 ע"ש, ]7 עמ', 
צמצום 2 עמ' תוך דילוג על תפר,

7 עמ', )3 עמ', 3 ע"ש, 3 עמ'( ברווח 3 
ע"ש הבא[ * 4 פעמים, 7 עמ', צמצום 

2 עמ' תוך דילוג על תפר,

7 עמ', עמ' לרווח 3 ע"ש ראשון, 
בו התחלנו לסרוג את הסיבוב, ע' 

שטוחה לעמ' השני בסיבוב ולא 
לעמ' העומד, ע"ש לביטחון, נגזור את 

החוט תוך השארת 15 ס"מ, נשלוף 
את החוט מע"ש )בין כל 5 קודקודי 

הכוכב 21 עמ', סה"כ 105 עמ' ו 5 
רווחים של 3 ע"ש(.

סיבוב 7 - תכלת

נתחיל לסרוג באחד מרווחי 3 ע"ש 
מסיבוב קודם, )עמ' עומד, עמ', 3 ע"ש, 

3 עמ'( לאותו רווח 3 ע"ש, ]9 עמ', 
צמצום 2 עמ' תוך דילוג על תפר, 9 
עמ', )3 עמ', 3 ע"ש, 3 עמ'( ברווח 3 

ע"ש הבא[ * 4 פעמים,

9 עמ', צמצום 2 עמ' תוך דילוג על 

  הוראות סריגה
שמיכת כוכב

נסרוג בסיבובים שיסגרו בע' שטוחה
מסרגה 4 מ"מ

 סיבובים 1 – 3 תכלת
סיבוב 1 

טבעת קסם, 3 ע"ש וקלאסטר ראשון 
בסיבוב לטבעת הקסם, ])3 ע"ש, 

קלאסטר 4 עמ'( לטבעת הקסם[ * 4 
פעמים, 3 ע"ש, ע' שטוחה לקלאסטר 

הראשון בסיבוב )5 קלאסטרים 
וביניהם 3 ע"ש(.

סיבוב 2

ע' שטוחה לרווח 3 ע"ש, )3 ע"ש, עמ', 
3 ע"ש, 3 עמ'( לאותו רווח, ])3 עמ', 3 

ע"ש, 3 עמ'( לרווח 3 ע"ש הבא[ * 4 
פעמים, עמ' לרווח 3 ע"ש ראשון - בו 

התחלנו לסרוג את הסיבוב, ע' שטוחה 
לע"ש 3 מתוך ה 3 )בין כל 5 קודקודי 

הכוכב׳ 6 עמ', סה"כ 30 עמ' ו 5 
רווחים של 3 ע"ש(.

סיבוב 3

ע' שטוחה לעמ' הבא וע' שטוחה 
לרווח 3 ע"ש הבא, )3 ע"ש, עמ', 3 

ע"ש, 3 עמ'( לאותו רווח, ]עמ', צמצום 
2 עמ' תוך דילוג על 2 תפרים, עמ', 

)3 עמ', 3 ע"ש, 3 עמ'( ברווח 3 ע"ש 
הבא[ * 4 פעמים, עמ', צמצום 2 עמ' 

תוך דילוג על 2 תפרים, עמ', עמ' לרווח 

הוראות סריגה: 

https://www.youtube.com/watch?v=BrzyouK3u1k&list=PL3fsnlOD-7l9tVhYLdDKU8fJth-_mxqzU
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תפר, 9 עמ', עמ' לרווח 3 ע"ש ראשון, 
בו התחלנו לסרוג את הסיבוב, ע' 

שטוחה לעמ' השני בסיבוב ולא 
לעמ' העומד, ע"ש לביטחון, נגזור את 

החוט תוך השארת 15 ס"מ, נשלוף 
את החוט מע"ש )בין כל 5 קודקודי 

הכוכב 25 עמ', סה"כ 125 עמ' ו 5 
 רווחים של 3 ע"ש(.

סיבובים 8-9 טורקיז

סיבוב 8

נתחיל לסרוג באחד מרווחי 3 ע"ש 
מסיבוב קודם, )עמ' עומד, עמ', 3 ע"ש, 

3 עמ'( לאותו רווח 3 ע"ש, ]11 עמ', 
צמצום 2 עמ' תוך דילוג על תפר, 11 
עמ', )3 עמ', 3 ע"ש, 3 עמ'( ברווח 3 

ע"ש הבא[ * 4 פעמים, 11 עמ', צמצום 
2 עמ' תוך דילוג על תפר, 11 עמ', עמ' 

לרווח 3 ע"ש ראשון, בו התחלנו לסרוג 
את הסיבוב, ע' שטוחה לעמ' השני 

 בסיבוב ולא לעמ' העומד 
)בין כל 5 קודקודי הכוכב 29 עמ', 

סה"כ 145 עמ' ו 5 רווחים של 3 ע"ש(.

סיבוב 9

 ע' שטוחה לרווח 3 ע"ש הבא,
)3 ע"ש, עמ', 3 ע"ש, 3 עמ'( לאותו 
רווח 3 ע"ש, ]13 עמ', צמצום 2 עמ' 
תוך דילוג על תפר, 13 עמ', )3 עמ', 

3 ע"ש, 3 עמ'( ברווח 3 ע"ש הבא[ * 
4 פעמים, 13 עמ', צמצום 2 עמ' תוך 
דילוג על תפר, 13 עמ', עמ' לרווח 3 
ע"ש ראשון, בו התחלנו לסרוג את 

הסיבוב, ע' שטוחה לע"ש 3 מתוך ה 
3, ע"ש לביטחון, נגזור את החוט תוך 

השארת 15 ס"מ, נשלוף את החוט 
מע"ש )בין כל 5 קודקודי הכוכב 33 
עמ', סה"כ 165 עמ' ו 5 רווחים של 

 3 ע"ש(. 
סיבובים 10-11 אפור

סיבוב 10

נתחיל לסרוג באחד מרווחי 3 ע"ש 
מסיבוב קודם, )עמ' עומד, עמ', 3 ע"ש, 

3 עמ'( לאותו רווח 3 ע"ש, ]15 עמ', 
צמצום 2 עמ' תוך דילוג על תפר, 15 
עמ', )3 עמ', 3 ע"ש, 3 עמ'( ברווח 3 

ע"ש הבא[ * 4 פעמים, 15 עמ', צמצום 
2 עמ' תוך דילוג על תפר, 15 עמ', עמ' 

לרווח 3 ע"ש ראשון, בו התחלנו לסרוג 
את הסיבוב, ע' שטוחה לעמ' השני 
בסיבוב ולא לעמ' העומד )בין כל 5 

קודקודי הכוכב 37 עמ', סה"כ 185 עמ' 
ו 5 רווחים של 3 ע"ש(.

סיבוב 11

 ע' שטוחה לרווח 3 ע"ש הבא,
)3 ע"ש, עמ', 3 ע"ש, 3 עמ'( לאותו רווח 
3 ע"ש, ]17 עמ', צמצום 2 עמ' תוך דילוג 
על תפר, 17 עמ', )3 עמ', 3 ע"ש, 3 עמ'( 

 ברווח 3 ע"ש הבא[ 
* 4 פעמים, 17 עמ', צמצום 2 עמ' תוך 

דילוג על תפר, 17 עמ', עמ' לרווח 3 ע"ש 
ראשון, בו התחלנו לסרוג את הסיבוב, 

ע' שטוחה לע"ש 3 מתוך ה 3, ע"ש 

לביטחון, נגזור את החוט תוך השארת 
15 ס"מ, נשלוף את החוט מע"ש )בין כל 

5 קודקודי הכוכב 41 עמ', סה"כ 205 
עמ' ו 5 רווחים של 3 ע"ש(.

סיבובים 12-13 לבן

סיבוב 12

נתחיל לסרוג באחד מרווחי 3 ע"ש 
מסיבוב קודם, )עמ' עומד, עמ', 3 ע"ש, 

3 עמ'( לאותו רווח 3 ע"ש, ]19 עמ', 
צמצום 2 עמ' תוך דילוג על תפר, 19 
עמ', )3 עמ', 3 ע"ש, 3 עמ'( ברווח 3 

ע"ש הבא[ * 4 פעמים, 19 עמ', צמצום 
2 עמ' תוך דילוג על תפר, 19 עמ', עמ' 

לרווח 3 ע"ש ראשון, בו התחלנו לסרוג 
את הסיבוב, ע' שטוחה לעמ' השני 

בסיבוב ולא לעמ' העומד 
)בין כל 5 קודקודי הכוכב 45 עמ', 

סה"כ 225 עמ' ו 5 רווחים של 3 ע"ש(.
סיבוב 13

ע' שטוחה לרווח 3 ע"ש הבא, )3 ע"ש, 
עמ', 3 ע"ש, 3 עמ'( לאותו רווח 3 ע"ש,

]21 עמ', צמצום 2 עמ' תוך דילוג על 
תפר, 21 עמ', )3 עמ', 3 ע"ש, 3 עמ'( 
ברווח 3 ע"ש הבא[ * 4 פעמים, 21 

עמ', צמצום 2 עמ' תוך דילוג על תפר, 
21 עמ', עמ' לרווח 3 ע"ש ראשון, בו 

התחלנו לסרוג את הסיבוב, ע' שטוחה 
לע"ש 3 מתוך ה 3, ע"ש לביטחון, נגזור 
את החוט תוך השארת 15 ס"מ, נשלוף 

את החוט מע"ש )בין כל 5 קודקודי 
הכוכב 49 עמ', סה"כ 245 עמ' ו 5 

רווחים של 3 ע"ש(.

סיבוב 14 תכלת

נתחיל לסרוג באחד מרווחי 3 ע"ש מסיבוב קודם, )עמ' עומד, עמ', 3 ע"ש, 3 עמ'( 
לאותו רווח 3 ע"ש, ]23 עמ', צמצום 2 עמ' תוך דילוג על תפר, 23 עמ', )3 עמ', 3 
ע"ש, 3 עמ'( ברווח 3 ע"ש הבא[ * 4 פעמים, 23 עמ', צמצום 2 עמ' תוך דילוג על 

תפר, 23 עמ', עמ' לרווח 3 ע"ש ראשון, בו התחלנו לסרוג את הסיבוב, ע' שטוחה 
לעמ' השני בסיבוב ולא לעמ' העומד, ע"ש לביטחון, נגזור את החוט תוך השארת 

15 ס"מ, נשלוף את החוט מע"ש )בין כל 5 קודקודי הכוכב 53 עמ', סה"כ 265 עמ' 
ו 5 רווחים של 3 ע"ש(.

סיבוב 15 טורקיז

נתחיל לסרוג באחד מרווחי 3 ע"ש מסיבוב קודם, )עמ' עומד, עמ', 3 ע"ש, 3 
עמ'( לאותו רווח 3 ע"ש, ]25 עמ', צמצום 2 עמ' תוך דילוג על תפר, 25 עמ', )3 
עמ', 3 ע"ש, 3 עמ'( ברווח 3 ע"ש הבא[ * 4 פעמים, 25 עמ', צמצום 2 עמ' תוך 

דילוג על תפר, 25 עמ', עמ' לרווח 3 ע"ש ראשון, בו התחלנו לסרוג את הסיבוב, 
נגזור את החוט תוך השארת 15 ס"מ וניצור בעזרת מחט ע' מדומה לעמ' השני 
בסיבוב ולא לעמ' העומד, )בין כל 5 קודקודי הכוכב 57 עמ', סה"כ 285 עמ' ו 5 

 רווחים של 3 ע"ש(.
נחביא חוטים. 

הוראות סריגה: 

https://www.youtube.com/watch?v=BrzyouK3u1k&list=PL3fsnlOD-7l9tVhYLdDKU8fJth-_mxqzU


צפו בסרטון ההדרכה המלא לסריגת שמיכי "כבשה" 4

ראש הכבשה
נמלא את הראש באקרילן החל 

מסיבוב 23 על פי התקדמות מלאכת 
הסריגה. נסרוג בסיבובים בספירלה, 

בחוט לבן ומסרגה 3 מ"מ

 סיבוב 1: 7 ח״ע לטבעת קסם, סמן
)7 ח״ע(.

 סיבוב 2: הרחבה * 7 פעמים, סמן
)14 ח״ע(.

סיבוב 3: ]הרחבה, ח״ע[ * 7 פעמים, 
סמן )21 ח״ע(.

סיבוב 4: ]2 ח״ע, הרחבה[ * 7 פעמים, 
סמן )28 ח״ע(.

סיבוב 5: ]הרחבה, 3 ח״ע[ * 7 פעמים, 
סמן, )28 ח״ע(.

סיבובים 6-11: ח״ע סביב, סמן )35 ח״ע(. 
 סיבוב 12: ]צמצום נסתר, 5 ח״ע[

* 5 פעמים, סמן )30 ח״ע(.
סיבוב 13: ח״ע סביב, סמן )30 ח״ע(

נסיים בע' שטוחה לתפר ה 2 בסבוב, 
ע"ש לביטחון, נגזור את החוט תוך 

השארת 15 ס"מ, ע"ש לביטחון, נשלוף 
את החוט מע"ש. 

עיניים 
יש למקם את העיניים הבטיחותיות 

בסיבוב 9 בתפרים 12 ו-15 ולסגור 

אותן היטב. אפשר לרקום אותן 
באותו מיקום בחוט בצבע שחור.

אף

בעזרת חוט בצבע תכלת ומחט נרקום 
אף בצבע תכלת כך:

נכניס מחט מתוך החלק הפנימי של 
הפנים לתפר 11 בסיבוב 6 וחזרה לתוך 

הצד הפנימי של הפנים בתפר 15 
בסיבוב 6 לא נמתח!

משם נחזור לחלק החיצוני של הפנים 
לתפר 8 בסיבוב 3, ותוך כדי כך 

שנעלה על הפס האופקי שרקמנו, 
נכנס עם המחט לתפר 13 בסיבוב 5, 
לחלק הפנימי של הפנים. נקשור את 

2 קצוות החוט בקשר כפול בחלק 
הפנימי של הפנים.

את שאר הראש נסרוג בחוט שוגר 
בייבי כפול - תכלת וטורקיז במסרגה 

4 מ"מ. 
סיבוב 14: נכניס את המסרגה ונמשוך 
חוט כפול אך לא נסרוג לאותו התפר 

כעת. נשוב אליו בסיום הסיבוב, 29 
ח״ע תחת התפר ממנו משכנו את 

 החוט בתחילת הסיבוב, סמן
)30 ח״ע(. זזנו ע' אחת שמאלה.
 סיבובים 15-19: ח״ע סביב, סמן 

)30 ח״ע(.
 סיבוב 20: ]צמצום נסתר, 3 ח״ע[

* 6 פעמים, סמן )24 ח״ע(.
סיבוב 21: ח״ע סביב, סמן )24 ח״ע(.

 סיבוב 22: ]צמצום נסתר, 2 ח״ע[

 * 6 פעמים, סמן )18 ח״ע(.
סיבוב 23: ח״ע סביב, סמן )18 ח״ע( 

להתחיל למלא באקרילן.
סיבוב 24: ]צמצום נסתר, ח״ע[ * 6 

פעמים, סמן )12 ח״ע(.
סיבוב 25: ח״ע סביב, סמן )12 ח״ע(.
סיבוב 26: צמצום נסתר סביב, סמן 

)6 ח״ע(.
נחתוך את החוט תוך השארת זנב 

באורך 15 ס"מ, נוציא את החוט 
מהתפר על ידי משיכתו כלפי 

מעלה ונשחילו בעזרת מחט תחת 
 כל עין. נמשוך לכיווץ החור.

נחביא חוטים.

אוזן )*2 יחידות(
נסרוג בסיבובים בספירלה, בחוט 

לבן ומסרגה 3 מ"מ.
 סיבוב 1: 6 ח״ע לטבעת קסם, 

סמן )6 ח״ע(.
 סיבוב 2: ]הרחבה, 2 ח״ע[
 * 2 פעמים, סמן )8 ח״ע(.

 סיבוב 3: ]הרחבה, 3 ח״ע[ 
* 2 פעמים, סמן )10 ח״ע(.

סיבוב 4: ח״ע סביב, סמן )10 ח״ע(.
 סיבוב 5: ]הרחבה, 4 ח״ע[
* 2 פעמים, סמן, )12 ח״ע(.

סיבוב 6: ח״ע סביב )12 ח״ע(
נחתוך את החוט תוך השארת זנב 

באורך 15 ס"מ, נשחיל את החוט 
למחט ונתפור תחת התפר ה 1 

וה- 7 בסיבוב האחרון, תוך מתיחה, 

כך שהאוזן תתכווץ. נחזור על הפעולה 
פעמיים.נתפור את האוזניים לראש בין 
סיבובים 17 ו 18, כאשר 8 או 9 תפרים 

יפרידו ביניהן.

יד )*2 יחידות(
נמלא את הידיים באקרילן החל 

מסיבוב 5 על פי התקדמות מלאכת 
הסריגה. נסרוג בסיבובים בספירלה, 

בחוט לבן ומסרגה 3 מ"מ.
 סיבוב 1: 6 ח"ע לטבעת קסם, סמן

)6 ח״ע(.
 סיבוב 2: ]הרחבה, 2 ח״ע[
* 2 פעמיים, סמן )8 ח״ע(.

סיבוב 3: ]הרחבה, 3 ח״ע[ * 2 פעמים, 
סמן )10 ח״ע(.

 סיבוב 4: ]הרחבה, 4 ח״ע[
* 2 פעמיים, סמן, )12 ח״ע(.

סיבוב 5: ח״ע סביב )12 ח״ע(.
 סיבוב 6: ]צמצום נסתר, 4 ח"ע[

* 2 פעמים )10 ח״ע(.

סיבובים 7-23: ח״ע סביב )10 ח״ע( 
נחתוך את החוט תוך השארת זנב 

באורך 15 ס"מ, נסגור בעזרת מחט בע' 
 מדומה לח״ע שני בסיבוב.

נחביא חוטים.
נסרוג יחידה שניה באותו האופן אך 

נשאיר זנב של 20 ס"מ ולאחר סגירה 
בע' מדומה נעשה שימוש בשארית 

החוט לחיבור הידיים זו לזו - כל ע' ביד 
ימנית מול כל ע' ביד שמאלית

נחבר בתפירה את מרכז הידיים למרכז 
הכוכב בסיבוב הראשון של השמיכה

נתפור את הראש בסיבובים 16-17 
 למרכז הידיים. 
נחביא חוטים.

גדיל )*5 יחידות(

נחתוך 40 חוטים בצבע אפור באורך 
כ 40 ס"מ, נשחילם בקודקודי הכוכב 
- לרווח 3 ע"ש, נקפל לשניים ונסגור 
בקשירה בחוט בצבע טורקיז. נגזור 

באורך אחיד.

חוטי בייבי שוגר מכילים 70% אקרילן ו-30% פוליאמיד )בכל חבילה 
100 גרם ו-320 מטר אורך(,  מיוצרים בטכנולוגיה מיוחדת לתינוקות והם 

רכים ונעימים במיוחד. את החוטים ניתן למצוא בחנויות הצמר והיצירה 
המובחרות בארץ.

הוראות סריגה: 

עקבו אחר סופרקיט ברשתות 
החברתיות:

https://www.youtube.com/watch?v=BrzyouK3u1k&list=PL3fsnlOD-7l9tVhYLdDKU8fJth-_mxqzU
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/

