קיצורים ומונחים בהם
נעשה שימוש

• עין שרשרת = ע"ש
• עין שטוחה = ע' שטוחה
• חצי עמוד = ח"ע
• עמוד = עמ'
•הרחבת ח"ע = סרגו  2ח"ע בתפר
אחד ,כלומר הגדילו בתפר אחד את
כמות התפרים ,בהתאם לאיורי העזר.
•צמצום ח"ע = סרגו  2ח"ע יחד,
כלומר הקטינו בתפר אחד את כמות
ח"ע ,בהתאם לאיורי העזר.
•משמעות ההוראה  Yח"ע = סרגו
ח"ע אחד בכל אחד מ Y-התפרים
הבאים .לדוגמה  3ח"ע = סרגו חצי
עמ' אחד בכל אחד מ 3-התפרים
הבאים.
•כאשר רשום בהוראות חזרו
מהכוכבית ,יש לחזור על סדר
הפעולות המצוינות אחרי הכוכבית
עד סיום הסיבוב.

קיט קרושה –
ליסה הלמה

רמה
מתקדמים Intermediate //

עזרים נוספים בהם יש צורך

• מספרים
• סיכות
• סמנים

הנחיות כלליות

בדוגמה זו תסרגו בשורות מצד לצד,
בסיבובים ובסיבובים בספירלה.
• כאשר תסרגו בשורות יש להפוך את
העבודה בסיום כל שורה.
• כאשר תסרגו בסיבובים אין להפוך
את העבודה .כל סיבוב ייסגר בע'
שטוחה לע"ש ,שפתחה את אותו
סיבוב .כל סיבוב חדש יתחיל בע"ש.
• כאשר תסרגו בסיבובים בספירלה לא
תסגרו סיבובים בע' שטוחה .סמנו כל
תפר ראשון בסיבוב בסמן ,כך שתדעו
בדיוק היכן הסיבוב התחיל.

טכניקת טפסטרי

חלק מהכובע תסרגו בטכניקת
טפסטרי בהתאם לאיורי העזר.
טכניקה זו מאפשרת לנו לבצע
החלפת צבעים יפה תוך כדי מלאכת
הסריגה ,וליצור דוגמאות יפות
משולבות צבעים .בטכניקה זו תמשכו
את החוט שלא יסרג לאורך קצה
הסיבוב הקודם שסרגתם ,כך שתסרגו
מעליו .עבודתכם תהיה עבה וצפופה
יותר עקב כך .בטכניקה זו עושים
שימוש לעיתים קרובות בסריגת
קלמרים ,תיקים וחגורות.

מקרא צבעים
לבן
סלמון
ורוד
קורל
שחור

גוף

סרגו בחוט בצבע סלמון .צרו קשר
טבעת מתהדקת ( ,)Slip Knotבהתאם
לאיורי העזר וסרגו  24ע"ש .סגרו את
ע"ש לטבעת על ידי סריגת ע' שטוחה.
זהו החלק העליון של הצוואר .סרגו
בסיבובים.
סיבוב  :1ע"ש  ,1סרגו  24ח"ע ,ע'
שטוחה לע"ש  24( 1ח"ע).
סיבובים  :2-4ע"ש  24 ,1ח"ע ,סגרו את
הסיבוב ( 24ח"ע).
סיבוב  :5סרגו בחוט בצבע לבן .ע"ש ,1
 24ח"ע ,סגרו את הסיבוב ( 24ח"ע).

סיבובים  :6-7סרגו בחוט בצבע ורוד.
ע"ש  24 ,1ח"ע ,סגרו את הסיבוב (24
ח"ע).
סיבובים  :8-9סרגו בחוט בצבע לבן.
ע"ש  24 ,1ח"ע ,סגרו את הסיבוב (24
ח"ע).
סיבוב  :10סרגו בחוט בצבע סלמון.
ע"ש  24 ,1ח"ע ,סגרו את הסיבוב (24
ח"ע).
סיבוב  :11סרגו בחוט בצבע לבן .ע"ש
 24 ,1ח"ע ,סגרו את הסיבוב ( 24ח"ע).
סיבובים  :12-15סרגו בחוט בצבע ורוד.
ע"ש  24 ,1ח"ע ,סגרו את הסיבוב (24
ח"ע).
סיבוב  :16ע"ש * ,1הרחבת ח"ע,
 3ח"ע ,חזרו מהכוכבית וסגרו את
הסיבוב ( 30ח"ע).
סיבוב  :17ע"ש  30 ,1ח"ע ,סגרו את
הסיבוב ( 30ח"ע).
סיבוב  14 :18ע"ש ,סרגו מע"ש ה2-
מהמסרגה 13 ,ח"ע ,המשיכו לסרוג על
הצוואר 8 ,ח"ע ,הרחבת ח"ע 3 ,ח"ע,
הרחבת ח"ע 3 ,ח"ע ,הרחבת ח"ע3 ,
ח"ע ,הרחבת ח"ע 9 ,ח"ע ,המשיכו
לסרוג מצידן השני של ע"ש 11 ,ח"ע,
הרחבת ח"ע וסגרו את הסיבוב (60
ח"ע).
סיבוב  :19ע"ש  ,1הרחבת ח"ע22 ,
ח"ע ,הרחבת ח"ע 3 ,ח"ע ,הרחבת
ח"ע 3 ,ח"ע ,הרחבת ח"ע 3 ,ח"ע,
הרחבת ח"ע 22 ,ח"ע 2 ,הרחבות ח"ע,
סגרו את הסיבוב ( 67ח"ע).
סיבוב  :20ע"ש  ,1ח"ע  2 ,1הרחבות
ח"ע 62 ,ח"ע 2 ,הרחבות ח"ע ,סגרו
את הסיבוב ( 71ח"ע).

סיבוב  :21ע"ש  2 ,1ח"ע ,הרחבת ח"ע,
 66ח"ע ,הרחבת ח"ע ,ח"ע  ,1סגרו את
הסיבוב ( 73ח"ע).
סיבוב  :22ע"ש  73 ,1ח"ע ,סגרו את
הסיבוב ( 73ח"ע).
סיבובים  :23-24סרגו בחוט בצבע
לבן .ע"ש  73 ,1ח"ע ,סגרו את הסיבוב
( 73ח"ע).
סיבוב  :25סרגו בחוט בצבע סלמון.
ע"ש  73 ,1ח"ע ,סגרו את הסיבוב (73
ח"ע).
סיבוב  :26סרגו בחוט בצבע לבן .ע"ש
 73 ,1ח"ע ,סגרו את הסיבוב ( 73ח"ע).
סיבוב  :27סרגו בחוט בצבע ורוד .ע"ש
 73 ,1ח"ע ,סגרו את הסיבוב ( 73ח"ע).
סיבוב  :28סרגו בחוט בצבע סלמון.
סרגו ללולאות אחוריות בלבד ,ע"ש ,1
 73ח"ע ,סגרו את הסיבוב ( 73ח"ע).
סיבובים  :29-31ע"ש  73 ,1ח"ע ,סגרו
את הסיבוב ( 73ח"ע).
סיבוב  :32ע"ש  3 ,1ח"ע ,צמצום ח"ע,
 2ח"ע ,צמצום ח"ע 25 ,ח"ע ,צמצום
ח"ע 5 ,ח"ע ,צמצום ח"ע 24 ,ח"ע,
צמצום ח"ע 2 ,ח"ע ,צמצום ח"ע ,סגרו
את הסיבוב ( 67ח"ע).
סיבובים  :33-35ע"ש  67 ,1ח"ע ,סגרו
את הסיבוב ( 67ח"ע) ,חתכו את החוט
תוך השארת  6ס"מ ומשכו את קצה
החוט דרך הלולאה האחרונה.
סיבוב  :36דלגו על  4תפרים ,צרפו
חוט בצבע ורוד ,ע"ש  ,1התחילו לסרוג
באותו מקום בו צרפתם את החוט,
סרגו  9ח"ע 9 ,ע"ש ,צרו טבעת וסרגו
ע' שטוחה לע"ש ה .1-זה יהיה המקום
עבור הרגל האחורית הימנית.

סיבוב  :37ע"ש  9 ,1ח"ע ,סרגו  9ח"ע
סביב ע"ש ( 18ח"ע) , .אל תסגרו את
הסיבוב והמשיכו לסרוג בסיבובים
בספירלה.
סיבובים  18 :38-39ח"ע 18( ,ח"ע).
סיבוב * :40צמצום ח"ע 7 ,ח"ע ,חזרו
מהכוכבית פעם נוספת ( 16ח"ע).
סיבובים  16 :41-42ח"ע ( 16ח"ע).
סיבוב * :43צמצום ח"ע 6 ,ח"ע ,חזרו
מהכוכבית פעם נוספת ( 14ח"ע).
סיבובים  14 :44-45ח"ע ( 14ח"ע).
סיבוב * :46צמצום ח"ע 5 ,ח"ע ,חזרו
מהכוכבית פעם נוספת ( 12ח"ע).
סיבובים  12 :47-48ח"ע ( 12ח"ע).
סיבוב  :49סרגו ללולאות אחוריות
בלבד 6 ,צמצומי ח"ע ( 6ח"ע) .חתכו
את החוט תוך השארת  6ס"מ ומשכו
את קצה החוט דרך הלולאה האחרונה.

רגל ימנית קדמית

דלגו על  12תפרים לאורך הצד ,צרפו
חוט בצבע ורוד ,ע"ש  ,1התחילו לסרוג
באותו מקום בו צרפתם את החוט,
סרגו  9ח"ע 9 ,ע"ש ,צרו טבעת וסגרו
בע' שטוחה לע"ש ה .1-סיימו לסרוג
את הרגל באותו האופן בו סרגתם את
הרגל האחורית הימנית ,על ידי סריגת
סיבובים .37-49
חתכו את החוט תוך השארת  6ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה.

רגל שמאלית קדמית

דלגו על  5תפרים בחזית ,צרפו חוט
בצבע ורוד ,ע"ש  ,1התחילו לסרוג

באותו מקום בו צרפתם את החוט,
סרגו  9ח"ע 9 ,ע"ש ,צרו טבעת וסגרו
בע' שטוחה לע"ש ה .1-סיימו לסרוג
את הרגל באותו האופן בו סרגתם את
הרגל האחורית הימנית ,על ידי סריגת
סיבובים .37-49
חתכו את החוט תוך השארת  6ס"מ.

רגל שמאלית אחורית

אחרי סריגת הרגל הימנית הקדמית,
דלגו על  12תפרים לאורך הצד ,צרפו
חוט בצבע ורוד ,ע"ש  ,1התחילו לסרוג
באותו מקום בו צרפתם את החוט,
סרגו  9ח"ע 9 ,ע"ש ,צרו טבעת וסגרו
בע' שטוחה לע"ש ה .1-סיימו לסרוג
את הרגל באותו האופן בו סרגתם את
הרגל האחורית הימנית ,על ידי סריגת
סיבובים  .37-49חתכו את החוט תוך
השארת  6ס"מ.
 2תפרים יישארו ללא שימוש בגב
הגוף.

בטן

סרגו בחוט בצבע לבן .התחילו ישירות
מאחורי הרגל השמאלית הקדמית
והתחברו בע"ש  1בתפר הפנוי
הראשון .סרגו בשורות הלוך ושוב.
שורה  12 :1ח"ע ,הפכו.
שורות  :2-5ע"ש  12 ,1ח"ע ,הפכו.
שורה  6 :6ע"ש ,התחילו לסרוג בע"ש
 2מהמסרגה 5 ,ח"ע 12 ,ח"ע ,הפכו (17
ח"ע).
שורה  6 :7ע"ש ,התחילו לסרוג בע"ש
 2מהמסרגה 5 ,ח"ע 17 ,ח"ע ,הפכו (22
ח"ע).

שורות  :8-10ע"ש  22 ,1ח"ע ,הפכו.
שורה  :11ע"ש  17 ,1ח"ע ,הפכו.
שורה  :12ע"ש  12 ,1ח"ע ,הפכו.
שורות  :13-16ע"ש  12 ,1ח"ע
חתכו את החוט תוך השארת  25ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה.
הצמידו את צד הבטן לחלק הימני
של הגוף ואת צידי הבטן העליונים
לחלק הקדמי והאחורי של הגוף (בין
הרגליים) .מלאו את הגוף והרגליים
בחומר מילוי והצמידו את הבטן
למקומה לאורך הרגליים.
תפרו את הבטן על הגוף והרגליים
בעזרת תפרי חיבור פשוטים (Whip
 ,)Stitchesבהתאם לאיורי העזר.

כובע

סרגו בחוט בצבע קורל.
טבעת קסם וע"ש  .1סרגו בסיבובים.
סיבוב  :1ע"ש  ,1סרגו  6ח"ע לטבעת
הקסם ,משכו את זנב טבעת הקסם
כדי לצמצמה וע' שטוחה לע"ש 6( 1
ח"ע).
סיבוב  :2ע"ש  6 ,1הרחבות ח"ע,
סגרו את הסיבוב ( 12ח"ע).
סיבוב  :3ע"ש * ,1הרחבת ח"ע ,ח"ע
 ,1חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב
( 18ח"ע).
סיבוב  :4ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 2 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (24
ח"ע).
סיבוב  :5ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 3 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (30
ח"ע).

סיבוב  :6ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 4 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (36
ח"ע).
סיבוב  :7סרגו בחוט בצבע לבן ,ע"ש ,1
*הרחבת ח"ע 5 ,ח"ע ,חזרו מהכוכבית
וסגרו את הסיבוב ( 42ח״ע).
סיבוב  :8סרגו בחוט בצבע קורל.
ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 6 ,ח"ע ,חזרו
מהכוכבית וסגרו את הסיבוב ( 48ח"ע).
סיבוב  :9ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 15 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (51
ח"ע).
סיבוב  :10סרגו בטכניקת טפסטרי,
ע"ש * ,1ח"ע  1בצבע לבן ,ח"ע  1בצבע
קורל ,חזרו מהכוכבית וסגרו את
הסיבוב ( 51ח"ע).
סיבוב  :11סרגו בחוט בצבע קורל,
סרגו ללולאות אחוריות בלבד ,ע"ש ,1
 51ח"ע ,סגרו את הסיבוב ( 51ח"ע).
סיבוב  :12סרגו בטכניקת טפסטרי,
ע"ש * ,1ח"ע  1בצבע לבן ,ח"ע  1בצבע
קורל ,חזרו מהכוכבית וסגרו את
הסיבוב ( 51ח"ע).
סיבוב  :13סרגו בחוט בצבע קורל,
סרגו ללולאות אחוריות בלבד ,ע"ש ,1
 51ח"ע ,סגרו את הסיבוב ( 51ח"ע).
סיבובים  :14-17ע"ש  51 ,1ח"ע ,סגרו
את הסיבוב ( 51ח"ע).
חתכו את החוט תוך השארת  6ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה.
כיסוי אוזן ראשון :דלגו על  8תפרים,
צרפו חוט בצבע קורל 12 ,ח"ע ,הפכו.
שורות  :2-3ע"ש  12 ,1ח"ע ,הפכו.
שורה  :4ע"ש  ,1צמצום ח"ע 8 ,ח"ע,

צמצום ח"ע ( 10ח"ע) ,הפכו.
שורה  :5ע"ש  10 ,1ח"ע ,הפכו.
שורה  :6ע"ש  ,1צמצום ח"ע 6 ,ח"ע,
צמצום ח"ע ( 8ח"ע) ,הפכו.
שורה  :7ע"ש  8 ,1ח"ע ,הפכו.
שורה  :8ע"ש  ,1צמצום ח"ע 4 ,ח"ע,
צמצום ח"ע ( 6ח"ע) ,הפכו.
שורה  :9ע"ש 6 ,1 ,ח"ע ,הפכו.
שורה  :10ע"ש  ,1צמצום ח"ע 2 ,ח"ע,
צמצום ח"ע ( 4ח"ע) ,הפכו.
שורה  :11ע"ש  4 ,1ח"ע.
חתכו את החוט תוך השארת  6ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה.
כיסוי אוזן שני :דלגו על  13תפרים,
וצרפו חוט בצבע קורל 12 ,ח"ע ,הפכו.
סרגו את שורות  2-11כמו בכיסוי
האוזן הראשון ,חתכו את החוט תוך
השארת  6ס"מ .צרפו חוט בצבע לבן
למרכז הכובע מאחור וסרגו סביב ח"ע
ברוורס.
חתכו את החוט תוך השארת  6ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה.

אף

סרגו בחוט בצבע לבן.
טבעת קסם וע"ש  .1סרגו בסיבובים.
סיבוב  :1ע"ש  ,1סרגו  6ח"ע לטבעת
הקסם ,משכו את זנב טבעת הקסם כדי
לצמצמה וע' שטוחה לע"ש  6( 1ח"ע).
סיבוב  :2ע"ש  6 ,1הרחבות ח"ע ,סגרו
את הסיבוב ( 12ח"ע).
סיבוב  :3ע"ש * ,1הרחבת ח"ע ,ח"ע ,1
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (18
ח"ע).

סיבובים  :4-7ע"ש  18 ,1ח"ע ,סגרו את
הסיבוב ( 18ח"ע).
סיבוב  :8ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 2 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (24
ח"ע).
סיבוב  :9ע"ש  24 ,1ח"ע ,סגרו את
הסיבוב ( 24ח"ע).
סיבוב  :10ע"ש * ,1הרחבת ח"ע,
 3ח"ע ,חזרו מהכוכבית וסגרו את
הסיבוב ( 30ח"ע).
חתכו את החוט תוך השארת  25ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה.

עיגול העין

סרגו בחוט בצבע לבן.
טבעת קסם וע"ש  .1סרגו בסיבובים.
סיבוב  2 :1ע"ש ,סרגו  11עמ' לטבעת
הקסם ,משכו את זנב טבעת הקסם
כדי לצמצמה וע' שטוחה לע"ש 11( 2
עמ') .חתכו את החוט תוך השארת
 20ס"מ ומשכו את קצה החוט דרך
הלולאה האחרונה.
הכניסו את העין הבטיחותית דרך עיגול
העין והניחו אותה בצד לעת עתה.
סרגו עיגול עין נוסף.

ראש

סרגו בחוט בצבע ורוד.
טבעת קסם וע"ש  .1סרגו בסיבובים.
סיבוב  :1ע"ש  ,1סרגו  6ח"ע לטבעת
הקסם ,משכו את זנב טבעת הקסם
כדי לצמצמה וע' שטוחה לע"ש 6( 1
ח"ע).
סיבוב  :2ע"ש  6 ,1הרחבות ח"ע ,סגרו
את הסיבוב ( 12ח"ע).

סיבוב  :3ע"ש * ,1הרחבת ח"ע ,ח"ע
 ,1חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב
( 18ח"ע).
סיבוב  :4ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 2 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (24
ח"ע).
סיבוב  :5ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 3 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (30
ח"ע).
סיבוב  :6ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 4 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (36
ח"ע).
סיבוב  :7ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 5 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (42
ח"ע).
סיבוב  :8ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 6 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (48
ח"ע).
סיבובים  :9-21ע"ש  48 ,1ח"ע ,סגרו
את הסיבוב ( 48ח"ע).
סיבוב  :22ע"ש * ,1צמצום ח"ע 6 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (42
ח"ע).
סיבוב  :23ע"ש * ,1צמצום ח"ע 5 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (36
ח"ע).
סיבוב  :24ע"ש * ,1צמצום ח"ע 4 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (30
ח"ע).
סיבוב  :25ע"ש * ,1צמצום ח"ע 3 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (24
ח"ע).
סיבוב  :26ע"ש * ,1צמצום ח"ע 2 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (18
ח"ע).

סיבוב  :27ע"ש * ,1צמצום ח"ע ,ח"ע
 ,1חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב
( 12ח"ע).
מלאו את הראש בחומר מילוי והצמידו
את האף הסרוג ועיגולי העיניים על
הראש .ליתר בטחון ,הניחו את הכובע
על הראש וודאו שהעיניים והאף
הוצמדו למקומם .בשלב הבא נעצו
את העיניים הבטיחותיות לתוך הראש,
הצמידו אותן לסוגרים עד הישמע
קליק .זכרו שלא ניתן לפתוח את
העיניים לאחר סגירתן.
סיבוב  :28ע"ש  6 ,1צמצומי ח"ע ,סגרו
את הסיבוב ( 6ח"ע) .חתכו את החוט
תוך השארת  6ס"מ ומשכו את קצה
החוט דרך הלולאה האחרונה.
תפרו את האף הסרוג ואת עיגולי
העיניים למקומם בעזרת תפרי חיבור
פשוטים ( ,)Whip Stitchesבהתאם
לאיורי העזר.

זנב

סרגו בחוט בצבע ורוד .צרו קשר
טבעת מתהדקת ( ,)Slip Knotבהתאם
לאיורי העזר ,וסרגו  8ע"ש .סרגו
בשורות הלוך ושוב.
שורה  :1התחילו לסרוג בע"ש 2
מהמסרגה 6 ,ח"ע ,סרגו  4ח"ע לע"ש
האחרונה ,המשיכו לסרוג על צידן
השני של ע"ש 6 ,ח"ע ( 16ח"ע) ,הפכו.
שורה  :2סרגו בחוט בצבע סלמון.
ע"ש  16 ,1ח"ע ,חתכו את החוט תוך
השארת  15ס"מ ומשכו את קצה
החוט דרך הלולאה האחרונה.

אוזן

סרגו בחוט בצבע ורוד .צרו קשר
טבעת מתהדקת ( ,)Slip Knotבהתאם
לאיורי העזר ,וסרגו  10ע"ש.
סרגו בשורות הלוך ושוב.
שורה  :1התחילו לסרוג בע"ש 2
מהמסרגה 8 ,ח"ע ,סרגו  4ח"ע לע"ש
האחרונה ,המשיכו לסרוג על צידן
השני של ע"ש 8 ,ח"ע ( 20ח"ע) ,הפכו.
שורה  :2ע"ש  20 ,1ח"ע ,הפכו.
שורה  :3סרגו בחוט בצבע סלמון.
ע"ש  20 ,1ח"ע.
חתכו את החוט תוך השארת  15ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה.
סרגו אוזן שניה.

שמיכה

סרגו בחוט בצבע קורל .צרו קשר
טבעת מתהדקת ( ,)Slip Knotבהתאם
לאיורי העזר ,וסרגו  26ע"ש.
סרגו בשורות הלוך ושוב.
שורה  :1התחילו לסרוג בע"ש 2
מהמסרגה* ,ח"ע  ,1ע"ש  ,1דלגו על
תפר  ,1חזרו מהכוכבית עוד  12פעמים.
שורה  :2סרגו בחוט בצבע לבן ,ע"ש
* ,1דלגו על ח"ע  ,1ח"ע  1ברווח ע"ש ,1
ע"ש  ,1חזרו מהכוכבית עוד  11פעמים
וסיימו עם ח"ע  1בע"ש ה ,1-חתכו את
החוט בצבע קורל תוך השארת  6ס"מ.
שורה  :3כמו שורה  ,2בחוט בצבע
סלמון ,חתכו את החוט בצבע לבן תוך
השארת  6ס"מ.
שורה  :4כמו שורה  ,2בחוט בצבע
ורוד ,חתכו את החוט בצבע סלמון תוך

השארת  6ס"מ.
שורה  :5כמו שורה  ,2בחוט בצבע
קורל ,חתכו את החוט בצבע ורוד תוך
השארת  6ס"מ.
שורה  :6כמו שורה  ,2בחוט בצבע
ורוד ,חתכו את החוט בצבע קורל תוך
השארת  6ס"מ.
שורה  :7כמו שורה  ,2בחוט בצבע
סלמון ,חתכו את החוט בצבע ורוד
תוך השארת  6ס"מ.
שורה  :8כמו שורה  ,2בחוט בצבע
לבן ,חתכו את החוט בצבע סלמון תוך
השארת  6ס"מ.
שורה  :9כמו שורה  ,2בחוט בצבע
קורל ,חתכו את החוטים בצבע לבן
ובצבע קורל תוך השארת  6ס"מ.
גדילים :חתכו  6חוטים באורך  10ס"מ
בצבע קורל ו 4-חוטים באותו האורך
בצבעים הנותרים.
קשרו חוט מכל צבע לקצה השמיכה
בעזרת קשר לארק (Lark's Head
 ,)Knotבהתאם לאיורי העזר ,ועשו
אותו דבר ביחס לקצה השני של
השמיכה .באותה העת קשרו את
קצוות החוטים שנותרו מכל שורה
שנסרגה בשמיכה בקשר לארק
( .)Lark's Head Knotלסיום גזרו את
כל הקצוות כך שיהיו באותו האורך.

גימור

מומלץ לחבר את כל חלקי הבובה
בסיכות תפירה לפני תפירתם.
תפרו את הראש על הצוואר בעזרת
תפרים פשוטים קטנים (Whip
 ,)Stitchesבהתאם לאיורי העזר.
תפרו את הזנב לאחורי הלמה בעזרת

תפרים פשוטים קטנים (Whip
.)Stitches
בעזרת חוט בצבע שחור רקמו את
האף על האף הסרוג בתפרים ישרים
( )Straight Stitchesבהתאם לאיורי
העזר.
בעזרת חוט בצבע לבן ותפרים ישרים
( )Straight Stitchesרקמו קו אופקי
בצורת זיגזג בין  2סיבובי הטפסטרי
של הכובע.
יצירת פונפונים :בעזרת מזלג הכינו 3
פונפונים קטנים בצבע לבן ,ורוד וקורל.
לפפו חוט סביב שיני המזלג (תמונה .)1
הכניסו את המחט תחת החוטים
מאמצע הפתח של המזלג כמה
פעמים ,מתחו וקשרו כמה פעמים כדי
להבטיח שהקשר לא יפרם (תמונה .)2
הוציאו את חבילת החוטים מהמזלג
וחתכו את לולאות החוטים משני
צידיהן (תמונה  .)3חתכו את קצוות
הפונפון באופן שווה.
סרגו חבל מ 70-ע"ש בחוט בצבע
קורל וצרפו  2פונפונים לקצותיו.
קשרו את החוט סביב צוואר הלמה
וצרפו את הפונפון שנותר לשרשרת
העיניים.
יצירת גדילים :חתכו  3חוטים בצבעים
שונים באורך כ 25-ס"מ .קחו את
החוטים יחד וקשרו אותם לכיסויי
האוזניים של הכובע בעזרת קשר
לארק (.)Lark's head knot
קלעו צמה באורך כ 5-ס"מ וקשרו
אותה בעזרת חוט נוסף כדי להבטיח
שלא תפרם .חתכו את מקבץ החוטים
כמה ס"מ מתחת לקשר כדי ליצור

מראה של גדיל בסוף הצמה.
יצירת גדיל בקצה הכובע העליון:
חתכו  4חוטים בצבעים שונים באורך
כ 12-ס"מ .קחו את החוטים יחד
וקפלו אותם לשניים .קשרו את מקבץ
החוטים יחד ע"י גלגול של חוט קצר
כס"מ מתחת למקום הקיפול .הקצוות
שמתחת לקשר יהוו את הגדיל
שבקצה הצמה שניצור.
הכניסו את המסרגה דרך הלולאה
שנוצרה בשל קיפול החוטים.
צרפו חוט בצבע קורל וסרגו ע"ש
לאורך  5-6ס"מ.
צרפו את השרשרת לקצה הכובע.
מקמו את הכובע על הראש ותפרו
אותו בעזרת כמה תפרים.
מקמו את האוזניים על הכובע ותפרו
אותן למקומן בעזרת תפרים פשוטים
קטנים (.)Whip Stitches
מקמו את השמיכה על גב הלמה
ותפרו אותה בכמה מקומות.
החביאו את כל החוטים.
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2.

2.
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עין שרשרת = ע"ש
Chain Stitch

3.

3.

חצי עמוד = ח"ע

עין שטוחה = ע' שטוחה

4.

Slip Stitch

5.

תפר ישר

Single Crochet

1.
Straight Stitch

טבעת קסם והסיבוב הראשון

1.

Adjustable Ring + 1 Round

2.

1.

להדרכות סריגה נוספות בקרו
אותנו בwww.superkit.co.il -

2.

2.

3.

קשר לולאה מתהדקת

תפר בוליון

Slip Knot

Bullion stitch

3.

1.

2.

1.
4.

סריגת חצאי עמודים = ח"ע בצידן
השני של ע"ש ההתחלתיות
Half Double Crochet
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1.

2.

2.

1.

2.

3.

3.

3.

צמצום

Decrease

4.

4.

ח"ע ברוורס

עמוד קצר = עמ"ק

Crab Stitch

Double Crochet

 הקדמית והאחורית, העיניים2
Both Loops עין קדמית
עין אחורית

1.

Front Loop

Back Loop

2.

'עמוד = עמ

Double Crochet

3.
1.
4.
2.

תפר חיבור פשוט
Whip Stitch

הרחבת תפר אחד
Increase

קשר ראש לארק

Lark’s Head Knot

סריגה בטכניקת טפסטרי
Crochet the Tapestry

