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 ♥ כללי

• השטיח נסרג בשורות.
•  ניתן להתחיל לסרוג את השטיח עם 

כל מספר של עיני שרשרת.
•  דוגמת השטיח דו צדדית. יחד עם 

זאת, החלפת והחבאת החוטים, 
יעשו בצד אחד של השטיח, שיחשב 
הצד השמאלי שלו, כמודגם בסרטון.

  חומרים

8 חבילות חוטי XXLace של חברת 
RetWisst, המשווקים ע"י חברת  

 סופרקיט בצבע חום בהיר 
)מק"ט 85665(
מסרגה 12 מ"מ.

סמן - חוט בצבע שונה.
מחט להשחלת גומי. 

חוט תפירה בצבע החוט הנסרג ומחט 
מתאימה.
מספריים.

  קנה מידה

ב 10 ס"מ * 10 ס"מ כ- 7 עיניים 
שטוחות וכ- 5 שורות.

  מידות

כ- 48 ס"מ * כ- 82 ס"מ.
ניתן לסרוג שטיח בכל מידה אחרת 

על ידי סריגת כמות עיני שרשרת 
שונה ומספר שורות שונה.

משקל השטיח כ- 2 ק"ג.

  קיצורים 

ע"ש = עין שרשרת
ע' שטוחה = עין שטוחה 

ע' קדמית = עין קדמית

   הוראות סריגה

בחוט כפול נסרוג 35 ע"ש לא הדוקות 
ואחידות,

שורה 1: נסרוג לבליטות האחוריות 
של ע"ש.

ע' שטוחה בע"ש 2 מהמסרגה ובכל 
אחת מ- 33 ע"ש הבאות )34 ע' 

שטוחות(, נהפוך.
שורה 2: מכאן ואילך נסרוג תחת הע'ן 

הקדמית של כל תפר.
נגדיל מעט את הלולאה שעל 

המסרגה, ע' שטוחה באותו התפר! 
יש לשים לב כיצד למשוך את 

החוטים סביב צדו של השטיח,  
כמודגם בסרטון! 

ע' שטוחה בכל אחד מ- 33 התפרים 
הבאים )34 ע' שטוחות(, נהפוך.

נחזור על שורה 2 עד שנגיע לגובה 
כ- 82 ס"מ.

שיטת החלפת חוטים והחבאתם 
מודגמת בסרטון.

נגזור את החוט תוך השארת זנב 
באורך כ- 15 ס"מ ונשלוף אותו 

מהתפר.
נחביא ונתפור אותו בהתאם להדגמה 

בסרטון.

חוברו על ידי נירית פריימן מסטודיו מלכישוארט

הוראות סריגה: 

צפו בסרטון ההדרכה המלא לסריגת שטיח מעיניים שטוחות

רמה

EASY // קל

שיטח מעיניים שוטחותשיטח מעיניים שוטחות

חוטי XXLace הינם חוטים ממוחזרים, שהרכבם יותר מ- 80% כותנה, 
 ופחות מ- 20% פוליאסטר. בכל חבילה 250 גרם, ועד- 90 מ' אורך. 
את החוטים ניתן למצוא בחנויות הצמר והיצירה המובחרות בארץ.

עקבו אחר סופרקיט ברשתות 
החברתיות:

סריגה נעימה! 

https://www.youtube.com/watch?v=sV3cAPwRZpo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sV3cAPwRZpo&feature=youtu.be
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/

