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 ♥ כללי

השמיכה נסרגת בחוט כפול בשורות.
לכל אחת מפינות השמיכה יחובר גדיל.

  חומרים
•  חוטי GRANADA של חברת 

סופרקיט: 2 חבילות מהצבעים כחול 
)מק"ט: 41950( וטורקיז )מק"ט: 

41598(, 3 חבילות מהצבע אפור 
)מק"ט: 85143(.

• מסרגת קרושה 7 מ"מ.

• מחט להחבאת חוטים.

• סמנים.

  קנה מידה

ב-10 ס"מ * 10 ס"מ כ-10 עמ' וכ-5 
שורות.

  מידות

 כ-80 ס"מ * כ-100 ס"מ.
ניתן לסרוג שמיכה ברוחב אחר בתנאי 

שכמות ע"ש תהיה כפולות של 4 + 1 
 ע"ש נוספת. 

ניתן לסרוג שמיכה באורך אחר על ידי 
 חזרה על שורות 3 ו-4 כרצונכם.

בכל מקרה, כל שמיכה תתחיל ב-2 
שורות ראשונות, המהוות מסגרת 
תחתונה, ותסתיים בחזרה נוספת 

על שורה 3 ובסריגת 2 השורות 
האחרונות, שמהוות מסגרת עליונה 

 לשמיכה.
משקל השמיכה, כולל 4 הגדילים 

המצורפים לה, כ-560 גרם.

  קיצורים וטכניקות 
ע"ש = עין שרשרת

ע' שטוחה = עין שטוחה 

ח"ע = חצי עמוד

עמ' = עמוד   

הנחיות עזר לקריאת הוראות

1.  משמעותם של סוגריים מרובעים – 
יש לסרוג את רצף הפעולות המופיע 

בתוכם, על פי כמות הפעמים, 
שמצוינת מיד אחריהם.

2.  בסיום כל שורה תופיע כמות התפרים 
שאמורה להיות בה בסוגריים עגולים.

3. שתי ע"ש בתחילת שורה נחשבות עמ'.

4. ע"ש בתחילת שורת אינה נחשבת ח"ע.

החלפת צבע

החלפת צבע תעשה בדוגמה זו בשורת 
ח"ע, תוך כדי סריגת ח"ע האחרון בה:

נכניס את המסרגה לתפר האחרון 
בשורה, ניקח חוט על המסרגה ונמשוך 

לולאה )2 לולאות על המסרגה(, נניח 
לצבע הישן ובמקומו, ניקח חוט בצבע 
חדש על המסרגה ונעביר אותו דרך 2 
הלולאות )החלפת צבע בוצעה(.         

  הוראות סריגה

בחוט כפול בצבע כחול נסרוג 89 ע"ש 
לא הדוקות ואחידות.

שתי שורות ראשונות )מסגרת 
תחתונה של השמיכה(:

שורה 1: נסרוג לבליטות האחוריות 
 של ע"ש.

עמ' 1 בע"ש 3 מהמסרגה ובכל אחת 
מ-86 ע"ש הבאות )88 עמ'(, ע"ש 1 

ונהפוך.
 שורה 2: מכאן ואילך נסרוג תחת

כל התפר.

חוברו על ידי נירית פריימן מסטודיו מלכישוארט
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עקבו אחר סופרקיט ברשתות 
החברתיות:

הוראות סריגה: 

 חוטי גרנדה מכילים 100% אקריליק. בכל חבילה 100 גרם,
 ו- 210 מ' אורך. את החוטים ניתן למצוא בחנויות הצמר והיצירה 

המובחרות בארץ.

ח"ע 1 באותו התפר ובכל אחד מ-87 
התפרים הבאים )88 ח"ע(, 2 ע"ש 

ונהפוך.

שורה 3: עמ' 1 בכל אחד מ-2 התפרים 
הבאים, ]2 ע"ש, נדלג על 2 תפרים, 

עמ' 1 בכל אחד מ- 2 התפרים הבאים[ 
נחזור על רצף הפעולות בסוגריים 
עד 5 התפרים האחרונים. 2 ע"ש, 

נדלג על 2 תפרים, עמ' 1 בכל אחד 
מ-3 התפרים האחרונים )2 קצוות 

של 3 עמ', 21 חלונות של 2 ע"ש ו-20 
קבוצות של 2 עמ'(, ע"ש 1 ונהפוך.

שורה 4: ח"ע 1 באותו התפר ובכל 
אחד מ-2 התפרים הבאים, ]2 ע"ש, 
נדלג על 2 תפרים, ח"ע 1 בכל אחד 

מ-2 התפרים הבאים[ נחזור על רצף 
הפעולות בסוגריים עד 5 התפרים 

 האחרונים.
2 ע"ש, נדלג על 2 תפרים, ח"ע 1 בכל 

אחד מ-3 התפרים האחרונים )2 קצוות 
של 3 ח"ע, 21 חלונות של 2 ע"ש ו-20 

קבוצות של 2 ח"ע(, 2 ע"ש ונהפוך.

נחזור על שורות 3 ו-4 עוד 9 פעמים 
בצבע כחול ונחליף לטורקיז בסוף 

השורה האחרונה, נחזור על שורות 3 
ו-4 11 פעמים בצבע טורקיז ונחליף 

לאפור בסוף השורה האחרונה, נחזור 
על שורות 3 ו-4 9 פעמים בצבע אפור, 

נחזור על שורה 3 פעם נוספת.

שתי שורות אחרונות )מסגרת עליונה 
של השמיכה(:

שורה לפני אחרונה: ח"ע 1 באותו 
התפר ובכל אחד מ 2 התפרים 

הבאים, ]2 ח"ע ברווח 2 ע"ש, ח"ע 
1 בכל אחד מ-2 התפרים הבאים[, 

נחזור על רצף הפעולות בסוגריים עד 
 5 התפרים האחרונים.

2 ח"ע ברווח 2 ע"ש, ח"ע 1 בכל אחד 
מ-3 התפרים הבאים )88 ח"ע(, 2 ע"ש 

ונהפוך.

שורה אחרונה: עמ' 1 בתפר הבא ובכל 
אחד מ-86 התפרים הבאים )88 עמ'(. 
נחתוך את החוט תוך השארת כ-15 

ס"מ, נסרוג ע"ש 1 לביטחון, נשלוף את 
 החוט מהתפר. 

נחביא את כל שאריות החוטים  
בעזרת מחט.

הכנת גדילים:

נגזור 51 חוטים באורך כ-45 ס"מ וחוט 
 נוסף באורך 60 ס"מ.

נכניס קצה חוט אחד באורך 45 ס"מ 
לאחת מפינות השמיכה ונקשור 
בעזרתו את 50 יחידות החוטים 

במרכזן בקשר מרובע. נהפוך את 
החוטים כלפי מטה כך שיסתירו את 

הקשר.

בעזרת חוט נוסף באורך כ-60 
ס"מ נקשור קשר כפול כ-4 ס"מ 

מתחת למקום חיבור החוטים לפינת 

השמיכה. נלפף קצה חוט אחד סביב 
החוטים 3 פעמים ונחזור על הפעולה 

עם קצה החוט השני בכיוון הנגדי. 
נקשור את הקצוות בקשר כפול, 

נחביא את מה שנותר מהם בעזרת 
מחט בתוך הגדיל, ונמשוך אותם, כך 

שהקשר יוסתר. נגזור את קצוות הגדיל 
כך שאורכו הכללי יהיה כ-16 ס"מ. 

נחזור על הפעולות עבור כל אחת מ-3 
פינות השמיכה הנותרות.

סריגה נעימה! 
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