קיט קרושה –
פויל הפינגווין
רמה
מתקדמים Intermediate //

עזרים נוספים בהם יש צורך

• מספרים
• סיכות

קיצורים ומונחים בהם
נעשה שימוש

• עין שרשרת = ע"ש
• עין שטוחה = ע' שטוחה
• חצי עמוד = ח"ע
• עמוד קצר = עמ"ק
• תפר טוניסאי פשוט
•צמצום ח"ע = סרגו  2ח"ע יחד,
כלומר הקטינו בתפר אחד את כמות
ח"ע ,בהתאם לאיורי העזר.
•צמצום עמ"ק = סרגו  2עמ"ק יחד,

כלומר הקטינו בתפר אחד את כמות
העמ"ק.
•צמצום תפר טוניסאי פשוט = סרגו 2
תפרים טוניסאים יחד ,כלומר הקטינו
בתפר אחד את כמות התפרים
הטוניסאים.
•הרחבת ח"ע = סרגו  2ח"ע בתפר
אחד ,כלומר הגדילו בתפר אחד
את כמות התפרים ,בהתאם לאיורי
העזר.
•תפר פאף = קחו חוט על המסרגה,
היכנסו לתפר הבא ,קחו חוט על
המסרגה ומשכו לולאה* ,קחו חוט
על המסרגה ,היכנסו לאותו התפר,
קחו חוט על המסרגה ומשכו לולאה,
חזרו מהכוכבית
עוד פעמיים ( 9לולאות על המסרגה),
קחו חוט על המסרגה והעבירו דרך
 9הלולאות.
•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.

הנחיות כלליות

בדוגמה זו תסרגו בעיקר בסיבובים.
כאשר תסרגו בסיבובים אין להפוך את
העבודה בסיום סיבוב .כל סיבוב ייסגר
בע' שטוחה לע"ש ,שפתחה את אותו
סיבוב .כל סיבוב חדש יתחיל בע"ש.

מקרא צבעים

מקור

לבן
טורקיז בהיר
טורקיז כהה
כחול

סרגו בחוט בצבע כחול .צרו קשר
טבעת מתהדקת ( ,)Slip Knotבהתאם
לאיורי העזר ,וסרגו  6ע"ש .סרגו
בסיבובים.
סיבוב  :1התחילו לסרוג בע"ש 2
מהמסרגה 4 ,ח"ע 3 ,ח"ע בע"ש אחרונה,
המשיכו לסרוג בצידן השני של ע"ש,
 3ח"ע ,וסגרו בע' שטוחה לע"ש 10( 1
ח"ע).
סיבוב  :2ע"ש  10 ,1ח"ע ,סגרו את
הסיבוב ( 10ח"ע).
סיבוב  :3ע"ש  ,1הרחבת ח"ע 4 ,ח"ע,
הרחבת ח"ע 4 ,ח"ע ,סגרו את הסיבוב
( 12ח"ע).
סיבוב  :4ע"ש  ,1ח"ע  ,1הרחבת ח"ע,
 4ח"ע ,הרחבת ח"ע 5 ,ח"ע ,סגרו את
הסיבוב ( 14ח"ע).
סיבוב  :5ע"ש  14 ,1ח"ע ,סגרו את
הסיבוב ( 14ח"ע).
חתכו את החוט תוך השארת  25ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה.
מלאו את האף בחומר מילוי.

משטחי העיניים

סרגו בחוט בצבע לבן .צרו קשר טבעת
מתהדקת ( ,)Slip Knotבהתאם לאיורי
העזר ,וסרגו  13ע"ש.

שורה  :1התחילו לסרוג בע"ש 2
מהמסרגה 12 ,תפרים טוניסאים
פשוטים.
שורות  12 :2-3תפרים טוניסאים
פשוטים.
שורה  :4צמצום תפר טוניסאי פשוט,
 8ח"ע ,צמצום תפר טוניסאי פשוט (10
תפרים טוניסאים פשוטים).
שורה  :5צמצום תפר טוניסאי פשוט,
 6ח"ע ,צמצום תפר טוניסאי פשוט (8
תפרים טוניסאים פשוטים).
שורה  :6צמצום תפר טוניסאי פשוט,
 4ח"ע ,צמצום תפר טוניסאי פשוט (6
תפרים טוניסאים פשוטים).
שורה  :7ע' שטוחה סביב כל משטח
העין.
חתכו את החוט תוך השארת  35ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה.
סרגו יחידה נוספת.

רגליים וגוף

סרגו בחוט בצבע טורקיז בהיר.
צרו קשר טבעת מתהדקת (Slip
 ,)Knotבהתאם לאיורי העזר ,וסרגו 6
ע"ש .סרגו בסיבובים.
סיבוב  :1התחילו לסרוג בע"ש 2
מהמסרגה 4 ,ח"ע 3 ,ח"ע בע"ש
אחרונה ,המשיכו לסרוג בצידן השני
של ע"ש 3 ,ח"ע ,הרחבת ח"ע ,וסגרו
בע' שטוחה לע"ש  12( 1ח"ע).
סיבובים  :2-3ע"ש  12 ,1ח"ע ,סגרו את
הסיבוב ( 12ח"ע).
חתכו את החוט תוך השארת  7ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה.

סרגו רגל נוספת ,אך אל תגזרו את
החוט והמשיכו לסרוג את  2הרגליים
יחד כך:
סיבוב  :4ע"ש  6 ,1ח"ע 8 ,ע"ש,
המשיכו לסרוג על הרגל השנייה 12
ח"ע 8 ,ע"ש ,חזרו לסרוג על הרגל
הראשונה  6ח"ע וסגרו את הסיבוב
( 24ח"ע  16 +ע"ש).
סיבוב  :5ע"ש  6 ,1ח"ע ,סרגו  9ח"ע
תחת רווח  8ע"ש 12 ,ח"ע סביב הרגל,
סרגו  9ח"ע תחת רווח  8ע"ש 6 ,ח"ע
סביב הרגל ,סגרו את הסיבוב (42
ח"ע)
סיבוב  :6ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 6 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (48
ח"ע).
סיבובים  :7-38ע"ש  48 ,1ח"ע ,סגרו
את הסיבוב ( 48ח"ע).
סיבוב  :39החליפו לצבע כחול2 ,
ע"ש* ,צמצום עמ"ק 6 ,עמ"ק ,חזרו
מהכוכבית וסגרו את הסיבוב לע"ש 2
( 42עמ"ק).
סיבוב  :40החליפו צבע ללבן2 ,
ע"ש 42 ,עמ"ק ,סגרו את הסיבוב (42
עמ"ק).
סיבוב  :41החליפו צבע לכחול2 ,
ע"ש 42 ,עמ"ק ,סגרו את הסיבוב (42
עמ"ק).
סיבוב  :42החליפו צבע ללבן2 ,
ע"ש 42 ,עמ"ק ,סגרו את הסיבוב (42
עמ"ק).
סיבוב  :43החליפו צבע לכחול2 ,
ע"ש 42 ,עמ"ק ,סגרו את הסיבוב (42
עמ"ק).

סיבוב  :44החליפו צבע לטורקיז כהה,
סרגו ללולאות אחוריות בלבד ,ע"ש ,1
 42ח"ע ,סגרו את הסיבוב ( 42ח"ע).
סיבובים  :45-56ע"ש  42 ,1ח"ע ,סגרו
את הסיבוב ( 42ח"ע).
סיבוב  :57ע"ש  8 ,1ח"ע ,צמצום ח"ע,
 2ח"ע ,צמצום ח"ע 2 ,ח"ע ,צמצום
ח"ע 12 ,ח"ע ,צמצום ח"ע 2 ,ח"ע,
צמצום ח"ע 2 ,ח"ע ,צמצום ח"ע2 ,
ח"ע ,סגרו את הסיבוב ( 36ח"ע).
סיבוב  :58ע"ש  7 ,1ח"ע ,צמצום ח"ע,
 2ח"ע ,צמצום ח"ע 2 ,ח"ע ,צמצום
ח"ע 8 ,ח"ע ,צמצום ח"ע 2 ,ח"ע,
צמצום ח"ע 2 ,ח"ע ,צמצום ח"ע ,ח"ע
 ,1סגרו את הסיבוב ( 30ח"ע).
סיבוב  :59ע"ש  6 ,1ח"ע ,צמצום ח"ע,
 2ח"ע ,צמצום ח"ע 2 ,ח"ע ,צמצום
ח"ע 4 ,ח"ע ,צמצום ח"ע 2 ,ח"ע,
צמצום ח"ע 2 ,ח"ע ,צמצום ח"ע ,סגרו
את הסיבוב ( 24ח"ע).
סיבוב  :60ע"ש  * ,1צמצום ח"ע,
 2ח"ע ,חזרו מהכוכבית וסגרו את
הסיבוב ( 18ח"ע).
סיבוב  :61ע"ש * ,1צמצום ח"ע ,ח"ע
 ,1חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב
( 12ח"ע).
מלאו את הרגליים בחומר מילוי
והצמידו בסיכות את המקור ומשטחי
העיניים על הראש (מעל הסיבוב
האחרון שנסרג בצבע כחול).
החליטו על מיקום העיניים והציבו
אותן בהתאם .הצמידו את העיניים
לסוגרים עד הישמע קליק.
זכרו שלא ניתן לפתוח את העיניים
לאחר סגירתן.

סיבוב  :62ע"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 משטחי העיניים והמקור
למקומם בעזרת תפרי חיבור קטנים
( ,)Whip Stitchesבהתאם לאיורי
העזר .לאחר מכן תפרו את הפתח
בתחתית הגוף.

כנף

סרגו בחוט בצבע טורקיז כהה.
התחילו בטבעת 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 * ,1הרחבת ח"ע ,ח"ע ,1
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (9
ח"ע).
סיבוב  :3ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 2 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (12
ח"ע).
סיבובים  :4-5ע"ש  12 ,1ח"ע ,סגרו את
הסיבוב ( 12ח"ע).
סיבוב  :6ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 3 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (15
ח"ע).
סיבובים  :7-10ע"ש  15 ,1ח"ע ,סגרו
את הסיבוב ( 15ח"ע).
סיבוב  :11ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 4 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (18
ח"ע).

סיבובים  :12-26ע"ש  18 ,1ח"ע ,סגרו
את הסיבוב ( 18ח"ע).
חתכו את החוט תוך השארת  30ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה.
סרגו כנף נוספת.

זנב

סרגו בחוט בצבע טורקיז כהה.
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 * ,1הרחבת ח"ע ,ח"ע ,1
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (9
ח"ע).
סיבוב  :3ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 2 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (12
ח"ע).
סיבוב  :4ע"ש  12 ,1ח"ע ,סגרו את
הסיבוב ( 12ח"ע).
סיבוב  :5ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 3 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (15
ח"ע).
סיבובים  :6-7ע"ש  15 ,1ח"ע ,סגרו את
הסיבוב ( 15ח"ע).
סיבוב  :8ע"ש * ,1הרחבת ח"ע 4 ,ח"ע,
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב (18
ח"ע).
סיבוב  :9ע"ש  18 ,1ח"ע ,סגרו את
הסיבוב ( 18ח"ע).
חתכו את החוט תוך השארת  30ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה.

כפות רגליים

סרגו בחוט בצבע טורקיז כהה .צרו
קשר טבעת מתהדקת (,)Slip Knot
בהתאם לאיורי העזר ,וסרגו  6ע"ש.
סרגו בסיבובים.
סיבוב  :1התחילו לסרוג בע"ש 2
מהמסרגה 4 ,ח"ע 3 ,ח"ע בע"ש
אחרונה ,המשיכו לסרוג בצידן השני
של ע"ש 4 ,ח"ע ,וסגרו בע' שטוחה
לע"ש  11( 1ח"ע).
סיבובים  :2-3ע"ש  11 ,1ח"ע ,סגרו את
הסיבוב ( 11ח"ע).
סיבוב  :4ע"ש  ,1הרחבת ח"ע 4 ,ח"ע,
הרחבת ח"ע 5 ,ח"ע ,סגרו את הסיבוב
( 13ח"ע).
סיבוב  :5ע"ש  13 ,1ח"ע ,סגרו את
הסיבוב ( 13ח"ע).
סיבוב  :6ע"ש  ,1הרחבת ח"ע 6 ,ח"ע,
הרחבת ח"ע 5 ,ח"ע ,סגרו את הסיבוב
( 15ח"ע).
סיבובים  :7-10ע"ש  15 ,1ח"ע ,סגרו
את הסיבוב ( 15ח"ע).
חתכו את החוט תוך השארת  7ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה.
שטחו את הרגל וסרגו את החלק
העליון שלה בכדי לסגור אותה :צרפו
חוט בפינה הימנית העליונה ,ע"ש
* ,1תפר פאף ,ע' שטוחה  ,1חזרו
מהכוכבית ( 3אצבעות).
חתכו את החוט תוך השארת  7ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה והכינו יחידה נוספת.

צעיף

סרגו בחוט בצבע כחול .צרו קשר
טבעת מתהדקת ( ,)Slip Knotבהתאם
לאיורי העזר ,וסרגו  118ע"ש.
שורה  :1התחילו לסרוג בע"ש 3
מהמסרגה 115 ,עמ"ק.
חתכו את החוט תוך השארת  7ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה .אל תהפכו.
שורה  :2חברו חוט בצבע לבן
לתחילת השורה 2 :ע"ש 115 ,עמ"ק.
חתכו את החוט תוך השארת  7ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה .אל תהפכו.
שורה  :3חברו שוב חוט בצבע כחול
לתחילת השורה 2 :ע"ש 115 ,עמ"ק.
חתכו את החוט תוך השארת  7ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה .אל תהפכו.
חזרו על שורות  2ו 3-פעם נוספת ואז
חתכו את החוט תוך השארת  7ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה.
פרנזים :חתכו חוטים באורך כ 10-ס"מ
וקשרו כל זוג לקצה הצעיף בקשר
לארק ( ,)Lark’s Head Knotבהתאם
לאיורי העזר .חתכו אותם באותו
האורך.

מחמם אוזניים (חלק תחתון)

סרגו בחוט בצבע כחול .צרו קשר
טבעת מתהדקת ( ,)Slip Knotבהתאם
לאיורי העזר וסרגו  7ע"ש .סרגו
בסיבובים.
סיבוב  :1התחילו לסרוג בע"ש 2

מהמסרגה 5 ,ח"ע 3 ,ח"ע בע"ש
האחרונה ,המשיכו לסרוג בצידן השני
של ע"ש 3 ,ח"ע ,הרחבת ח"ע וסגרו
בע' שטוחה לע"ש  13( 1ח"ע).
סיבוב  :2ע"ש  ,1הרחבת ח"ע 5 ,ח"ע,
 2הרחבות ח"ע 4 ,ח"ע ,הרחבת ח"ע,
סגרו את הסיבוב ( 17ח"ע).
סיבוב  :3ע"ש  ,1ח"ע  ,1הרחבת ח"ע5 ,
ח"ע ,הרחבת ח"ע ,ח"ע  ,1הרחבת ח"ע,
 6ח"ע ,הרחבת ח"ע ,סגרו את הסיבוב
( 21ח"ע).
חתכו את החוט תוך השארת  30ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה.
סרגו חלק נוסף.

מחמם אוזניים (חלק עליון)

סרגו בחוט בצבע טורקיז בהיר .צרו
קשר טבעת מתהדקת (,)slip knot
בהתאם לאיורי העזר וסרגו  7ע"ש.
סרגו בסיבובים.
סיבובים  :1-3כמו סיבובים  1-3בחלק
התחתון של מחמם האוזניים.
סיבובים  :4-6ע"ש  21 ,1ח"ע ,סגרו את
הסיבוב ( 21ח"ע).
חתכו את החוט תוך השארת  6ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה .מלאו בחומר מילוי והכינו
יחידה נוספת .הניחו חלק עליון על
תחתון ותפרו יחד בתפר חיבור פשוט
( ,)Whip Stitchבהתאם לאיורי העזר.

רצועת החיבור של מחממי
האוזניים

סרגו בחוט בצבע כחול .צרו קשר
טבעת מתהדקת ( ,)Slip Knotבהתאם

לאיורי העזר וסרגו  31ע"ש,
שורה  :1התחילו לסרוג בע"ש 3
מהמסרגה 30 ,עמ"ק.
שורה  :2החליפו לצבע טורקיז בהיר
וסרגו ע' שטוחה סביב.
חתכו את החוט תוך השארת  10ס"מ
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה
האחרונה.

1.

2.

גימור

מומלץ לחבר את כל חלקי הבובה
בסיכות תפירה לפני תפירתם.
מקמו את הכנפיים משני צידי הגוף,
מתחת לסיבוב הראשון בצבע כחול
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תפרו את הזנב לצדו האחורי של הגוף
ואת כפות הרגליים תחת הרגליים.
קשרו את הצעיף סביב הצוואר.
מקמו את רצועת החיבור של מחממי
האוזניים על החלק העליון של הראש
בעזרת סיכות ,ואת מחממי האוזניים
משני הצדדים.
תפרו את הרצועה ומחממי האוזניים
למקומם בעזרת תפרי חיבור פשוט
( ,)Whip Stitchesבהתאם לאיורי
העזר.
בעזרת חוט בצבע שחור רקמו את
הריסים משני צידי העיניים.
בעזרת חוט בצבע לבן רקמו מספר
כוכבים על הגוף בתפרים ישרים
( ,)Straight Stitchesבהתאם לאיורי
העזר.
בעזרת חוט בצבע כחול ,רקמו תפר
דקורטיבי ישר סביב מחממי האוזניים
והמקור.
החביאו את כל החוטים.

3.

4.

תפר פאף

Puff Stitch

תפר חיבור פשוט
Whip Stitch

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

Straight Stitch

1.

1.
2.

2.

1.

1.

1.

עין שרשרת = ע"ש

2.

2.

Chain Stitch

קשר לולאה מתהדקת

2.

3.

Slip Knot

3.

3.

עין שטוחה = ע' שטוחה
Slip Stitch

4.

1.
4.
1.

2.

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

עמוד קצר = עמ"ק
Double Crochet

1.

 2העיניים ,הקדמית והאחורית
עין קדמית  Both Loopsעין אחורית

Front Loop

Back Loop

2.

3.

צמצום

Decrease

1.
4.

3.

5.

2.

2.

1.
3.

3.

4.

2.

טבעת קסם והסיבוב הראשון
Adjustable Ring + 1 Round

קשר ראש לארק

Lark’s Head Knot

חצי עמוד = ח"ע
Single Crochet

הרחבת תפר אחד
Increase

תפר טוניסאי פשוט
Afghan Stitch

