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 ) עד חודשיים0מתאים לגיל (הוראות סריגה בעברית לכובע בסגנון ריבוע גרני 
  מ" ס36היקף ראש 

 מ" ס13) לא כולל שלי הכובע(גובה 
 :חומרים

  אקרילן מותאם לתינוקות%100צמר 
 מ" מ4.5מ עד " מ4אפשר לסרוג עם (מ " מ4.25מסרגה 

 מחט רקמה
 :אינדקס

  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  עמוד-מ 'ע
  עמוד וחצי–מח 'ע

 י סריגת עין שרשרת מסיבוב קודם" נוצר ע–רווח 
   ראש תפר–' ר
  תך\ תפר –' ת

 לחזור על רצף הפעולות בין הכוכביות לפי ההנחיות בדוגמא **
 וד וחציתפר עמ=  עיני שרשרת בתחילת סיבוב 2עליית ** הערה**

 :הוראות
 .י סריגת עין שטוחה" עיני שרשרת ולסגור אותן לטבעת ע3להתחיל עם 

 .)' ת11. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בסריגת ע, מח' ע10אל תוך הטבעת לסרוג , )מח'נחשב לע('  ע2 לעלות – 1סיבוב 
 

ראשון מתחילת ' ת' ש לר'לסיים סיבוב בסריגת ע', מח לכל ר' ע2 הסיבוב לסרוג לאורך כל, מח באותו המקום'לסרוג ע',  ע2 לעלות – 2סיבוב 
 )' ת22. (הסיבוב

 
** מח 'הבאים ע'  הר2לאורך , מח' ע2הבא ' אל הר** , מח'הבאים לסרוג ע'  הר2לאורך , מח באותו המקום'לסרוג ע',  ע2 לעלות - 3סיבוב 
 .)' ת30. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בסריגת ע, המקוםמח באותו ' ע2אחרון לסרוג ' בר, אחרון' עד לר

 
 ).'' ת30. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בסריגת ע', מח לכל ר'לאורך כל הסיבוב לסרוג ע',  ע2 לעלות - 4סיבוב 

 . ניתן להחליף צבע כל סיבוב5החל מסיבוב 
 :ב מתבצע כךחילוף צבע והתחלת סיבו** הערה **

 עיני 2עולים , י סריגת עין שטוחה"חותכים את החוט של הצבע הנוכחי ומחברים צבע חדש במקום אחר לאורך הסיבוב ע, בסיום סיבוב
 . עמודים באותו המקום3וסורגים עוד )  עמודים4 עיניים נחשבות לעמוד ראשון מתוך הצדפה שמורכבת מ 2 -(שרשרת 

 
מ באותו ' ע3לסרוג עוד ' ,  ע2לעלות , )כדי להחליף צבע ראי הערה לפני סיבוב זה, ללא הוראה לחילוף צבעההוראות נכתבו  (– 5סיבוב 
בסיום הסיבוב לסרוג , הסיבוב, עד לסוף** '  ר2לדלג מעל ', לעלות ע, מ' ע4הבאים לסרוג '  הת2בין ** ',  ר2לדלג מעל ', לעלות ע, המקום

 ). צדפות לאורך הסיבוב10(. ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'ע
 

 ,) עמודים נסרגת בתוך רווח עין שרשרת מסיבוב קודם4צדפה בת , מסיבוב זה והילך (– 13 עד 6סיבוב 
בסיום , הסיבוב, עד לסוף** ' לעלות ע, מ' ע4אל הרווח הבא משמאל לסרוג ** ', לעלות ע, מ באותו המקום' ע3לסרוג עוד ' ,  ע2לעלות 

 . ראשון מתחילת הסיבוב' ת' לרש 'ע הסיבוב לסרוג
 

 -המשך לשולי הכובע
מח לכל רווח עין ' ע2ו ' מח לכל ר'לאורך כל הסיבוב לסרוג ע, ) מ הראשון בצדפה'הע' אל ר(מח באותו המקום 'לסרוג ע',  לעלות ע– 1סיבוב 

 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'בסיום הסיבוב לסרוג ע. שרשרת מסיבוב קודם
 

עד לסוף ** מח 'הבא לסרוג ע' אל הר, מח' ע2הבא לסרוג ' ל הר** , מח'הבא ע' אל הר, מח באותו המקום' ע2לסרוג ' לעלות ע – 2סיבוב 
 .השרשרת מתחילת הסיבוב' ש אל ע'לסיים סיבוב בסריגת ע, הסיבוב

 
הבאים '  הר2לאורך , מח' ע2הבא '  אל הר**' מח לכל ר'הבאים לסרוג ע'  הר2לאורך , מח באותו המקום' ע2לסרוג ',  לעלות ע– 3סיבוב 

 .השרשרת מתחילת הסיבוב' ש אל ע'לסיים סיבוב בסריגת ע, עד לסוף עד לסוף הסיבוב** מח 'ע
 

לחתוך חוט , ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בסריגת ע', מח לכל ר'לאורך כל הסיבוב לסרוג ע',  לעלות ע– 5 עד 4סיבוב 
 .ולהסתיר קצוות

 
 :קישור לאתר המקורי של הדוגמא
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  ות סריגה בעברית לשטיח גדול מחוטי טריקוהורא
  

 חומרים
 ) גלילים7 ל 6הערכה שלי היא שצריך בין (לא צוין כמות גלילים 

 מ" מ12מסרגה 
 מחט רקמה או משחיל גומי

 מספריים
 סמן צמר
 אינדקס

  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  חצי עמוד–ע 'ח
  עמוד–מ 'ע
  ראש תפר–' ר
  תפר\ תך –' ת

 ה על רצף פעולות בין הכוכביות עד לסוף הסיבובחזר **
  

 ההוראות סריג
 .ש'י סריגת ע" עיני שרשרת ולסגור לטבעת ע6להתחיל עם 

 . ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, מ' ע11אל תוך הטבעת לסרוג , )נחשב לעמוד לאורך כל הדוגמא('  ע3 לעלות – 1סיבוב 
 

לסיים סיבוב , עד לסוך הסיבוב** אחת באוויר ' לעלות ע, מ 'הבא לסרוג ע' אל הר* , )עין אחת באוויר+ נחשב לעמוד ('  ע4 לעלות – 2סיבוב 
 . ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'בע
 

אשון ר' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, עד סוף הסיבוב** מ 'הבא ע' אל הר, מ' ע2אל הרווח הבא משמאל לסרוג ** ',  ע3 לעלות – 3סיבוב 
 . מתחילת הסיבוב

 
לסיים סיבוב , עד סוף הסיבוב,** מ 'הבאים ע'  הר2לאורך , אחד' לדלג מעל ר',  ע2לעלות ** , מ'הבא לסרוג ע' אל הר',  ע3 לעלות – 4סיבוב 

 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'בע
 

, עד סוף הסיבוב** מ 'הבאים לסרוג ע'  הר2לאורך , מ' ע2אל הרווח הבא משמאל לסרוג ** מ 'הבא לסרוג ע' אל הר', ע3 לעלות – 5סיבוב 
 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע

 
' ש לר'לסיים סיבוב בע, עד סוף הסיבוב** מ 'הבאים ע'  הר3לאורך , מ' ע2הבא ' אל הר** , מ'הבאים ע'  הר2לאורך ', ע3 לעלות – 6סיבוב 

 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת
 

' ש לר'לסיים סיבוב בע, עד סוף הסיבוב** מ 'הבאים ע'  הר4לאורך , מ' ע2הבא ' אל הר** , מ'הבאים ע'  הר3לאורך ', ע3 לעלות – 7סיבוב 
 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת
 

' ש לר'יבוב בעלסיים ס, עד סוף הסיבוב** מ 'הבאים ע'  הר5לאורך , מ' ע2הבא ' אל הר** , מ'הבאים ע'  הר4לאורך ', ע3 לעלות – 8סיבוב 
 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת
 

' ש לר'לסיים סיבוב בע, עד סוף הסיבוב** מ 'הבאים ע'  הר6לאורך , מ' ע2הבא ' אל הר** , מ'הבאים ע'  הר5לאורך ', ע3 לעלות – 9סיבוב 
 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת
 

' ש לר'לסיים סיבוב בע, עד סוף הסיבוב** מ 'הבאים ע'  הר7לאורך , מ' ע2הבא ' אל הר** , מ'הבאים ע'  הר6לאורך ', ע3 לעלות – 10סיבוב 
 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת
 

' ש לר'לסיים סיבוב בע, עד סוף הסיבוב** מ 'הבאים ע'  הר8לאורך , מ' ע2הבא ' אל הר** , מ'הבאים ע'  הר7לאורך ', ע3 לעלות – 11סיבוב 
 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת
 

 4ל סיבוב  לחזור ע– 12סיבוב 
 5 לחזור על סיבוב – 13סיבוב 

 
 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע', מ לכל ר'לאורך כל בסיבוב לסרוג ע',  ע3 לעלות – 14סיבוב 

 
ש 'יבוב בעלסיים ס, עד סוף הסיבוב** מ 'הבאים ע'  הר10לאורך , מ' ע2הבא ' אל הר** , מ'הבאים ע'  הר9לאורך ', ע3 לעלות – 15סיבוב 

 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' לר
 

 (18ניתן לוותר על סיבוב ,  אם השטיח מתחיל להתקפל פנימה כמו כוס-הערה- (14 לחזור על סיבוב – 18 עד 16סיבוב 
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 .4 לחזור על סיבוב – 19סיבוב 

 
, עד סוף הסיבוב** מ 'מ הבאים לסרוג ע' הע2בין , מ' ע2אל הרווח הבא משמאל לסרוג ** מ 'הבא לסרוג ע' אל הר', ע3 לעלות – 20סיבוב 

 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע
 

 .4 לחזור על סיבוב – 21סיבוב 
 .20 לחזור על סיבוב – 22סיבוב 
 . קצוותלחתוך חוט ולהסתיר, ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, ע'לאורך כל הסיבוב לסרוג ח',  לעלות ע- 23סיבוב 

 
 : קישור לדוגמא מקורית

html.mas-xxl-ganchillo-de-alfombra-de-patron//042013/es.com.blogspot.sweetandknit://http  
  
  
  

  ברית לסלסילה פשוטה עם חוטי טריקוהוראות סריגה בע
  

 חומרים
 חבילה אחת של חוט טריקו מכל צבע

 10מסרגה 
 משחיל גומי או מחט רקמה

 מספריים
 אינדקס

  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  חצי עוד–ע 'ח
  ראש תפר–' ר
  תך\ תפר –' ת
 חזרה על סריגת הפעולות בין הכוכביות לפי ההנחיה בדוגמא **- 

 
  סריגה לסלסילההוראות

 ליצור את טבעת הקסם
 ).'ת 8. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסגור את הטבעת ולסיים את הסיבוב בסריגת ע, ע' ח8 אל תוך טבעת הקסם לסרוג – 1סיבוב 

 
 ).'ת 16. ( הסיבובראשון מתחילת' ת' ש לר'לסיים את הסיבוב בסריגת ע', ע לכל ר' ח2לאורך כל הסיבוב לסרוג ',  לעלות ע– 2סיבוב 

 
לסיים את , עד סוף הסיבוב, **ע'הבא ח' אל הר, ע' ח2הבא ' אל הר** , ע'הבא ח' אל הר, ע באותו המקום' ח2לסרוג ',  לעלות ע– 3סיבוב 

 ).'ת 24. (לחתול חוט ולהסתיר קצוות, ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'הסיבוב בסריגת ע
 

עד סוף , **ע 'הבאים ח'  הר2לאורך , ע' ח2הבא ' אל הר** ע'הבאים ח'  הר2לאורך , באותו המקוםע ' ח2לסרוג ',  לעלות ע– 4סיבוב 
 ).'ת 32. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים את הסיבוב בסריגת ע, הסיבוב

 
ע לסיים את הסיבוב בסריגת 'לאורך כל הסיבוב לסרוג ח', לעלות ע) 'קשת קדמית של כל ר\לאורך כל הסיבוב לסרוג אל לולאה (– 5סיבוב 

 ).'ת 32. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'ע
 

 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש אל ר'לסיים סיבוב בע, ע' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 8 עד 6סיבוב 
 . לחתוך חוט ולהסתיר קצוות8בסיום סיבוב 

 
 :קישור אל דוגמא מקורית
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 הוראות סריגה בעברית לשטיח טריקו עגול
  

  חומרים
 לא צוין כמות חבילות

 15מסרגה 
  משחיל גומי

 מספריים
 .15הדוגמא מתאימה לחוטים שתואמים לעובי מסרגה ** הערה  **

 .השטיח עלול להתקפל פנימה, עם מסרגה קטנה יותר
 אינדקס תפרים

  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  עמוד-מ 'ע
  ראש תפר–' ר
  תך\ תפר –' ת
 חזרה על סריגת הפעולות בין הכוכביות לפי ההנחיה בדוגמא **- 

 
 להוראות סריגה לשטיח עגו

 עם צבע שחור ליצור את טבעת הקסם
ראשון מתחילת ' ת' רש ל'לסגור את הטבעת ולסיים את הסיבוב בסריגת ע, מ' ע11אל תוך טבעת הקסם לסרוג ',  ע2 לעלות – 1סיבוב 

 ).'ת  12. (הסיבוב
 

 ).' ת24. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים את הסיבוב בסריגת ע', מ לכל ר' ע2לאורך כל הסיבוב לסרוג ',  לעלות ע– 2סיבוב 
 

לסיים את , עד סוף הסיבוב, **מ'הבא ע' אל הר, מ' ע2הבא ' אל הר** מ 'הבא ע' אל הר, מ באותו המקום'לסרוג ע',  ע2 לעלות – 3סיבוב 
 ).' ת36. (לחתול חוט ולהסתיר קצוות, ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'הסיבוב בסריגת ע

 
' אל הר** מ'הבאים ע'  הר2לאורך , מ באותו המקום'לסרוג ע',  ע2לעלות , מסיבוב קודם' ש לאחד הר'לחבר חוט בע, ש עם צבע חד– 4סיבוב 
 ).' ת48. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים את הסיבוב בסריגת ע, עד סוף הסיבוב, **מ 'הבאים ע'  הר2לאורך , מ' ע2הבא 

 
עד סוף , **מ'הבאים ע'  הר3לאורך , מ' ע2הבא ' אל הר** מ'הבאים ע'  הר3לאורך , ותו המקוםמ בא'לסרוג ע',  ע2 לעלות – 5סיבוב 

 ).'ת 60. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' רש ל'לסיים את הסיבוב בסריגת ע, הסיבוב
 

 ,מסיבוב קודם' ש לאחד הר'לחבר חוט בע,  עם צבע חדש– 6סיבוב 
לסיים את , עד סוף הסיבוב, **מ'הבאים ע'  הר4לאורך , מ' ע2הבא ' אל הר** מ'הבאים ע'  הר4 לאורך, מ באותו המקום'לסרוג ע',  ע2לעלות 

 ).'ת 72. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' רש ל'הסיבוב בסריגת ע
 

, סוף הסיבובעד , **מ 'הבאים ע'  הר5לאורך , מ' ע2הבא ' אל הר** מ'הבאים ע'  הר5לאורך , מ באותו המקום'לסרוג ע',  לעלות ע– 7סיבוב 
 ).'ת 84. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' רש ל'לסיים את הסיבוב בסריגת ע

 
 )הוראות הסריגה לסיבוב הצדפות האחרון לא רשום באתר המקורי ולכן צירפתי את ההערכה שלי לפי תמונה(

 ** אם יש טעות בסיבוב אחרון אשמח לקבל תגובות **
 

 -סיבוב קישוט צדפות לגימור במראה פרח
, )מ נחשב לצדפה אחת' ע4+ '  ע3(מ באותו המקום ' ע4לסרוג ', )נחשב לעמוד( ע 3לעלות , מסיבוב קודם' בר חוט בצבע אחר לאחד הרלח

הבא ' אל הר, אחד' לדלג מעל ר, מ באותו המקום' ע5הבא לסרוג ' אל הר, אחד' לדלג מעל ר** , ע'הבא לסרוג ח' אל הר, אחד' לדלג מעל ר
 ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש אל ר'בסוף הסיבוב לסרוג ע, סוף הסיבובעד **ע 'לסרוג ח

 
 :קישור לדוגמא מקורית
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 הוראות סריגה בעברית לסל גדול מחוטי טריקו
 

 חומרים
 חבילות בצבע שחור 2
 'חבילה בצבע באג 1
 חבילה בצבע אדום 1

 12 – 10מסרגה 
 משחיל גומי או מחט רקמה

 מספריים
 אינדקס

  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  חצי עוד–ע 'ח
  ראש תפר–' ר
  תך\ תפר –' ת

 יה בדוגמאת הפעולות בין הכוכביות לפי ההנחרה על סריגחז - **
 

 הוראות סריגה לסל ענק
 עם צבע שחור ליצור את טבעת הקסם

 ).'ת 12. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסגור את הטבעת ולסיים את הסיבוב בסריגת ע, ע' ח12 אל תוך טבעת הקסם לסרוג – 1סיבוב 
 ).'ת 24. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים את הסיבוב בסריגת ע', ע לכל ר' ח2יבוב לסרוג לאורך כל הס',  לעלות ע– 2סיבוב 
לסיים את , עד סוף הסיבוב, **ע'הבא ח' אל הר, ע' ח2הבא ' אל הר** , ע'הבא ח' אל הר, ע באותו המקום' ח2לסרוג ',  לעלות ע– 3סיבוב 

 ).'ת 36. (בראשון מתחילת הסיבו' ת' ש לר'הסיבוב בסריגת ע
עד סוף , **ע 'הבאים ח'  הר2לאורך , ע' ח2הבא ' אל הר** ע'הבאים ח'  הר2לאורך , ע באותו המקום' ח2לסרוג ',  לעלות ע– 4סיבוב 

 ).'ת 48. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים את הסיבוב בסריגת ע, הסיבוב
עד סוף , **ע 'הבאים ח'  הר3לאורך , ע' ח2הבא ' אל הר** ע'הבאים ח'  הר3לאורך , ע באותו המקום' ח2לסרוג ',  לעלות ע– 5סיבוב 

  ).'ת 60. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים את הסיבוב בסריגת ע, הסיבוב
 

 החל מהסיבוב הזה מפסיקים להרחיב את בסיס הסל
 

' בזמן סריגת העין השטוחה אל ר' סיבוב להחליף לצבע באגבסוף ה', קשת קדמית של כל ר\ע אל לולאה' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 6סיבוב 
 ).'ת 60. ('לעלות ע, ראשון מתחילת הסיבוב' ת

 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בסריגת ע, ע' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח- 10 עד 7סיבוב 
  להחליף לצבע שחור10בסוף סיבוב 

 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בסריגת ע, ע'וג ח לאורך כל הסיבוב לסר- 14 עד 11סיבוב 
  להחליף לצבע אדום10בסוף סיבוב 

 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בסריגת ע, ע' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח- 16 עד 15סיבוב 
לחזור עוד ** הבא' ש אל הר'לסרוג ע',  ר10לדלג מעל ',  ע10לעלות , ע'הבאים לסרוג ח'  הר20לאורך **, )יצירת פתח הידיות (– 17סיבוב 

 .'לעלות ע, פעם אחת
לחזור עוד פעם ** ע' ח10אל תוך הרווח שנוצר משרשרת העיניים של סיבוב קודם לסרוג , ע'הבאים לסרוג ח'  הר20לאורך  **- 18סיבוב 

 .וט ולהסתיר קצוותלחתוך ח, ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בסריגת ע, אחת
 

 :קישור לאתר מקורי
html.with-basket-great-make-to-how-tutorial//022013/com.myworldofwool.www://http 
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 כוכב סרוג בטריקוהוראות סריגה בעברית ל
  

  חומרים
 חוט טריקו מכל צבע

 12 – 10מסרגה 
 משחיל גומי או מחט רקמה

 מספריים
 אינדקס

  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  חצי עוד–ע 'ח
  עמוד–מ 'ע
  עמוד וחצי–מח 'ע
  עמוד משולש–מ משולש 'ע
  ראש תפר–' ר
  תך\ תפר –' ת

 ות לפי ההנחיה בדוגמאחזרה על סריגת הפעולות בין הכוכבי - **
 

 :הוראות סריגה לכוכב
 ליצור את טבעת הקסם

ש 'לסיים סיבוב הע,  פעמים3לחזור עוד ** מ ' ע3אל תוך הטבעת לסרוג ', לעלות ע** , מ' ע2אל תוך הטבעת לסרוג ', ע2 לעלות – 1סיבוב 
 ( מרווחי עיני שרשרת5+  עמודים 3 צדפות של 5. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' לר
 

אל , מ משולש'הבאה ע' אל הע, מ'הבאה ע' אל הע, מח'הבאה ע' אל הע, ע'הראשונה מהמסרגה לסרוג ח' אל הע',  ע5לעלות  ** – 2סיבוב 
 4לחזור עוד ) **  עמודים3 מקבצים של 2הרווח נמצא בין (ש 'הרווח הבא משמאל שנוצר מסריגת עין השרשרת של סיבוב קודם לסרוג ע

 .ולהסתיר קצוותלחתוך חוט , פעמים
 

 :קישור לדוגמא מקורית
html.trapillo-with-star-make-to-how-tutorial//122012/com.myworldofwool.www://http  

  
  

 ח נוי מחוטי טריקוהוראות סריגה בעברית לשטי
  

  חומרים 
 .מספריים, מחט רקמה או משחיל גומי, 12 -10מסרגה 

  עיני שרשרת בתחילת סיבוב נחשבות לעמוד3: הערה
 אינדקס

  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה-ש 'ע
  עמוד–מ 'ע
  ראש תפר מסיבוב קודם–' ר
  תך\ תפר –' ת

  נוצר מסריגת עיני שרשרת בסיבוב קודם–רווח 
 זור על רצף הפעולות כמספר הפעמים שמצוין בדוגמאלח **– 

  
  לשטיח נויהוראות סריגה

 ליצור את טבעת הקסם
  , מ' ע11אל תוך טבעת לסרוג ',  ע3 לעלות – 1סיבוב 

 ).'ת 12. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע
 

ראשון מתחילת ' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, עד סוף הסיבוב** מ' ע2 הבא לסרוג' אל הר**, מ באותו המקום'לסרוג ע',  ע3 לעלות - 2סיבוב 
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 ).'ת 24. (הסיבוב
 

ש 'לסיים סיבוב בע, עד סוף הסיבוב** מ' ע2הבא לסרוג ' אל הר, מ'הבא לסרוג ע' אל הר**, מ' ע2הבא לסרוג ' אל הר',  ע3 לעלות - 3סיבוב 
  ).'ת 36. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' לר
 

עד סוף ** אחד ' לדלג מעל ר',  ע2לעלות , מ'הבא לסרוג ע' אל הר** , אחד' לדלג מעל ר, )' ע2+ מ 'נחשב לע('  ע5לות  לע– 4סיבוב 
 ).חורים של עיני שרשרת\ מרווחים18. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, הסיבוב

 
לסיים , עד סוף הסיבוב** מ 'מ מסיבוב קודם לסרוג ע'הע' אל ר, מ' ע2וג אל הרווח הבא משמאל לסר** , )מ'נחשב לע('  ע3 לעלות - 5סיבוב 

 . ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'סיבוב בע
 

, עד סוף הסיבוב** אחד ' לדלג מעל ר',  ע2לעלות , מ'הבא לסרוג ע' אל הר** , אחד' לדלג מעל ר, )' ע2+ מ 'נחשב לע('  ע5 לעלות - 6סיבוב 
 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע

 
, עד סוף הסיבוב** אחד ' לדלג מעל ר',  ע3לעלות , מ'הבא לסרוג ע' אל הר** , אחד' לדלג מעל ר, )' ע3+ מ 'נחשב לע('  ע6 לעלות - 7סיבוב 

 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע
 

לסיים , עד סוף הסיבוב** מ 'מ מסיבוב קודם לסרוג ע'הע' אל ר, מ' ע3ל לסרוג אל הרווח הבא משמא** , )מ'נחשב לע('  ע3 לעלות - 8סיבוב 
 . ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'סיבוב בע

 
, עד סוף הסיבוב** ש 'הבא לסרוג ע' אל הר',  ר3לדלג מעל ',  ע5לעלות ** ש 'הבא לסרוג ע' אל הר',  ר3לדלג מעל ',  ע6 לעלות - 9סיבוב 

 . לבסיס שרשרת העיניים מתחילת הסיבובש'לסיים סיבוב בע
 

לסיים , עד סוף הסיבוב** ש'אל הרווח הבא משמאל לסרוג ע, )ע'ח, מח'ע, מ' ע2, מח'ע, ע'ח(אל הרווח הבא משמאל לסרוג  ** – 10סיבוב 
 . ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'סיבוב בע

  .לחתוך חוט ולהסתיר קצוות
  

 :קישור לדוגמא מקורית
html.with-carpet-make-to-how-tutorial//042013/com.myworldofwool.www://http  

  
  

  הוראות סריגה ללבבות בשלל צבעים
 

 מ וחוט תואם מכל סוג" מ5מסרגה 
 

 הוראות
  ) זו שקרובה אל הקשר(אל העין הראשונה שנסרגה , ני שרשרת עי4להתחיל עם 

  ,  עמודים3אל אותה העין לסרוג , לעלות עין שרשרת,  עמודים משולשים3לסרוג 
  , )זה יהיה השפיץ התחתון של הלב(אל אותה העין לסרוג עמוד משולש , לעלות עין שרשרת
  , עין שרשרתלעלות ,  עמודים3אל אותה העין לסרוג , לעלות עין שרשרת

  ,  עיני שרשרת3לעלות ,  עמודים משולשים3אל אותה העין לסרוג 
  , ל אותה העין לסרוג עין שטוחהא

  , עם מחט רקמה והזנב שנשאר, להשאיר זנב חוט ולחתוך
 .לסגור בתפירה את החור שנפתח עקב סריגה מרובה לאותה עין

 
  עכשיו לסרוג עוד מיליון לבבות

 סריגה מהנה
 אפרת

 
 ר אל האתר המקוריקישו

/pattern-heart-crochet//012014/com.everythingetsy.www://http  
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 :הוראות סריגה בעברית לפרח
  

 אינדקס
  עין שרשרת-' ע
  עין שטוחה-ש 'ע
  חצי עמוד-ע 'ח
  עמוד-מ 'ע
  ראש תפר-' ר
  תך\ תפר -' ת
 לחזור על רצף הפעולות בסוגריים לפי ההנחיות בדוגמא ( )- 

 חומרים
 מ וחוטי כותנה בצבעים בהירים" מ3מסרגה 

 
 :הוראות סריגה לפרח

 . עיני שרשרת ולסגור לטבעת בסריגת עין שטוחה4להתחיל עם 
 

,  הראשונות4 מתוך ה 3' ש לע'לסיים סיבוב בע,  פעמים8) 'לעלות ע, מ'ע(בעת לסרוג אל תוך הט', )'ע+ מ 'נחשב לע( ע 4 לעלות - 1סיבוב 
 .לחתוך חוט

 
לעלות , מ'באותו הרווח לסרוג ע, )מ'נחשב לע('  ע3לעלות ,  לחבר חוט בצבע אחר אל אחד ממרווחי עיני השרשרת של סיבוב קודם– 2סיבוב 

 .לחתוך חוט, ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע,  פעמים8) 'לעלות ע, מ' ע2אל הרווח הבא משמאל לסרוג (', ע
 

, מ' ע2באותו הרווח לסרוג , )מ'נחשב לע('  ע3לעלות ,  לחבר חוט בצבע אחר אל אחד ממרווחי עיני השרשרת של סיבוב קודם- 3סיבוב 
מ אחד 'ע' בסוף הסיבוב לדלג מעל ר, עד לסוף הסיבוב, )מ' ע3אל הרווח הבא משמאל לסרוג , ע'מ אחד ולסרוג להבא ח'ע' לדלג מעל ר(

 .לחתוך חוט, ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, ע'הבא ח' ולסרוג לר
 

 .עם מחט רקמה להסתיר את קצוות החוטים בין התפרים של אותו הצבע
 

 באתר המקורי יש טעויות בכתיבת ההוראות
 :זה הקישור אליו

-max&00A3%01B2%00A3%00A3%22T04-02-2014=max-updated?search/nl.blogspot.sillyoldsuitcase://http
false=date-by&3=start&3=results  

  
  

 :הוראות סריגה למוטיב שמיכה צבעונית
 אינדקס

  עין שרשרת-' ע
  עין שטוחה-ש 'ע
  עמוד-מ 'ע
  ראש תפר-' ר
  תך\ תפר -' ת
 לחזור על רצף הפעולות בסוגריים לפי ההנחיות בדוגמא ( )- 

 חומרים
  אקרילן%100וחוטים מ " מ4-3מסרגה 

  
 מוטיב מרכזי
 ש'ע עיני שרשרת ולסגור לטבעת ב4להתחיל עם 

  ',  ע3לעלות ** , מ אל תוך הטבעת'לסרוג ע',  ע5 לעלות - 1סיבוב 
  ,  פעמים על הפעולות בין הכוכביות4לחזור ** מ אל תוך הטבעת 'לסרוג ע
 . מתחילת הסיבוב3' ש אל ע'ולסיים סיבוב בע'  ע3לעלות 

 
לחזור על הפעולות בין הכוכביות עד ** ע באותו הרווח ' ח2ג לסרו',  ע2לעלות , ע' ח2אל הרווח הבא משמאל לסרוג ** ',  לעלות ע- 2סיבוב 

 .ש אל ראש תפר ראשון מתחילת הסיבוב'לסיים סיבוב בע, לסוף הסיבוב
 

 :חיבור המוטיבים הבאים
שרת של  עיני השר2י סריגת עין שטוחה לרווח "מחברים את המוטיב הנוכחי אל מוטיב קיים ע',  ע2בכל פעם שעולים , 2לאורך סיבוב מספר 

 ) נקודות2כל צלע מתחברת ב -. (המוטיב הקיים
  קישור לדוגמא מקורית

html.s70-iii-corner-around-just-is-spring//022009/il.co.blogspot.thecuriouseye://http  
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  :למרקם תפר אריגה בחילוף צבעים הוראות סריגה בעברית

 
 ההוראות מתאימות לרוחב צעיף

 4 פלוס 2מכפלה 
  

 חומרים
 מ" מ5.5מסרגה 

 ניתן לסרוג כל שורה בצבע אחר
 מחט רקמה

 אינדקס
  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  חצי עמוד–ע 'ח

  קודמת נוצר מסריגת עיני שרשרת בשורה–רווח 
  ראש תפר–' ר
  תפר\ תך –' ת

 חזרה על רצף פעולות בין כוכביות **
  

 :הוראות סריגה למרקם אריג
 )עם צבע ראשון( עיני שרשרת 42להתחיל עם 

 
 19כ "סה(לחזור עד סוף השורה * הבאה ' ע לע'לסרוג ח, אחת' לדלג מעל ע', לעלות ע* , ע'השלישית מהמסרגה לסרוג ח'  אל הע– 1שורה 

 .לסובב',  ע2לעלות , )עמיםפ
 

עד סוף השורה * ע 'אל הרווח הבא לסרוג ח', לעלות ע) * לשמאליים הרווח הבא יהיה מימין(, ע' אל הרווח הבא משמאל לסרוג ח– 2שורה 
 .לסובב',  ע2לעלות , להחליף צבע חוט, ) פעמים19כ "סה(

 
 2 שורה  לחזור על–) 36או שורה ( ועד לאורך הרצוי של הצעיף 3שורה 

 
 .לחתוך חוט ולהסתיר קצוות חוטים, אחת'  בסיום השורה לעלות ע–שורה אחרונה 

 
  :קישור לדוגמא מקורית

/stitch-linen-crochet/tutorials-crochet/crochet/yarn/scraft/net.lookatwhatimade.www://http  
  
  

 של הכדורים הקטניםסריגה הוראות 
  

 חומרים
 מ וחוט תואם" מ3.75מסרגה 

 סמן צמר
 מחט רקמה

 מספריים
 (אקרילן או כותנה(חומר מילוי לבובות 

 אינדקס
  חצי עמוד–ע 'ח
  ראש תפר–' ר
  תך\ תפר –' ת

 יפים נסרג בסיבובים רצ–הערה 
  

 : לכדוריםהוראות סריגה
 

 ליצור את טבעת הקסם
 ).' ת6. (ע' ח6 אל תוך הטבעת לסרוג – 1סיבוב 

 
 ).' ת12. ('ע לכל ר' ח2 לאורך כל הסיבוב לסרוג – 2סיבוב 

 
  ).' ת18. ( פעמים6) ע' ח2הבא ' אל הר, ע'הבא ח' אל הר (– 3סיבוב 

 
 ).' ת18. (ע' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 5 עד 4סיבוב 
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 ).' ת12. ( פעמים6) הבאים לצמצם לאחד'  הר2אלת , ע'הבא ח' אל הר (– 6סיבוב 
 

 למלא בחומר מילוי לבובות
 

 ).' ת6). (להפוך לאחד'  ר2כל ( צמצומים 6 לאורך כל הסיבוב לסרוג – 7סיבוב 
 

 להסתיר קצוות, לסגור את החור בתפירה לחתוך חוט
 

 . של הסלסילותהוראות המתורגמותהקישור לאתר המקורי נמצא בתוך ה
 :להוראות של הסלסילות באתר

67731150=id?pdf.busckets/files_my/ftp/216772/users/image/il.co.school-crochet.www://http  
  
  

 :הוראות סריגה בעברית למחמם כוס
  

 חומרים
 מ" מ4מסרגה 

 אדום, לבן, חוטי אקרילן בצבעים חום בהיר
 מחט רקמה

  כפתורים קטנים5או  4
 אינדקס

  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  חצי עמוד–ע 'ח

  קשת אחורית של ראש התפר\ חצי עמוד שנסרג אל לולאה–א 'חל
  תפר–' ת
 פר ראש ת–' ר

 
 . קשת אחורית בלבד\נסרג בלולאה ) שחובק את הכוס(החלק של הגוף . 1הערה 

 מ וחוט תואם בצבע חום בהיר" מ4עם מסרגה 
 י מספר השורות שסורגים"היקף הכוס נקבע ע. 2הערה 

  
  :הוראות סריגה

 .לסרוג שרשרת עיניים בגובה הכוס
 ) עיני שרשרת14בדוגמא הזו הספיקו לה (

 .לסובב', לעלות ע, ע'כל עיני השרשרת לסרוג ח לאורך - 1שורה 
 

 .ולסובב' בסוף השורה לעלות ע, א' לאורך כל השורה לסרוג חל–) כולל (5 עד 2שורה 
 

 ראשים לפני סוף השורה 2כעת ספרי כמה ראשים יש לך בשורה עד , לא'הראשונים ח'  הר2 אל –) יוצרים את הפתח לידית הכוס (6שורה 
 פתח –לא ' הראשים האחרונים בשורה לסרוג ח2אל , ) הראשים האחרונים2לא כולל (ם באוויר כמספר הראשים שספרת וסרגי שרשרת עיניי

 .לידית הכוס נוצר
 

 .לסובב', לעלות ע, א'האחרונים בשורה חל'  הר2אל , ש'לאורך שרשרת העיניים לסרוג ע, א'הבאים חל'  הר2 אל – 7שורה 
 

 –)  שורות לפני סגירה4ניתן למדוד את השורות שנסרגו כדי להעריך כמה הן ( הקצוות נפגשים לסגירה  שורות לפני ששני4 ועד 8שורה 
 .ולסובב' בסוף השורה לעלות ע, לא לאורך כל השורה'להמשיך לסרוג ח

 
 כעת סורגים לאורך היקף המלבן

 לחבר חוט לבן אל הראש האחרון שנסרג
 .מלבן שנוצרע לאורך כל היקף ה' לסרוג ח– 2 עד 1סיבוב 

 
 :לסרוג לולאות לכפתורים כך, לאורך הפתח שיפנה אל הכפתורים, 2בסיום סיבוב 
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לתפור כפתורים בצד . )לסרוג מספר לולאות כמספר הכפתורים שמחברים בצד השני. (השלישי' ש לר'ולסרוג ע'  ע2לדלג מעל ',  ע3לעלות 
 .השני ומול הלולאות

  
 ידיים

  עיני שרשרת2להתחיל עם  ירמ וצבע חום בה" מ4עם מסרגה 
  ).'ת 6. (ע' ח6הראשונה מהמסרגה לסרוג '  אל תוך הע– 1סיבוב 

 
 .לחתוך חוט, ע' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 8 עד 2סיבוב 

 
  .'רע לכל 'להמשיך לסרוג ח,  לחבר צבע לבן– 9סיבוב 

 
  .'רע לכל 'להמשיך לסרוג ח,  לחבר צבע אדום– 10סיבוב 

 
  ).'ת 4. (ע'הבאים ח'  הר3אל ',  ר2לדלג מעל , ע'הבא ח'  הר אל– 11סיבוב 

 
 .ע' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 14 עד 12סיבוב 

 
 ).'ת 2. (  צמצומים לאורך הסיבוב2 לסרוג – 15סיבוב 

 
 .לסגור את החור בתפירה ולהסתיר חוט, לחתוך חוט

 
 חיבור אגודל קטנטן על הכפפה

 ' ר2 היכן שדילגת מעל 11בוב ש חוט בצבע אדום על סי'לחבר בע
 (' ת4. (ע' ח4לסרוג ) מלמעלה ומלמטה לאורך כל החור(של הפתח '  הר4לאורך 
 .לחבר בתפירה את הידיים אל הסוודר של הכוס.  צמצומים ולחתוך חוט2לסרוג 

 
  :קישור לדוגמא מקורית`

html.cozy-coffee-mug-hug-crochet//122013/com.littlethingsblogged.www://http 
  
  

  :הוראות סריגה בעברית למחמם רגליים
  

  חומרים
  מ וחוט אקרילן תואם" מ5מסרגה 
  אינדקס

   עין שרשרת–' ע
   עין שטוחה–ש 'ע
   עמוד וחצי–מח 'ע
  ד חצי עמו–ע 'ח
   עמוד–מ 'ע
  תפר'  ר–' ר
   תך\ תפר –' ת

  חזרה על רצף פעולות בין כוכביות** 
  

  הוראות סריגה למחממי רגליים
  ) עד להיקף הרגל3או מכפלה של ( עיני שרשרת 30מ להתחיל עם " מ5עם מסרגה 

  י סריגת עין שטוחה"לסגור את שרשרת העיניים לטבעת ע
  

  .ראשון מתחילת הסיבוב' ש אל ר'בסיום הסיבוב לסרוג ע, ע'וג ח לאורך כל שרשרת העיניים לסר– 1סיבוב 
  

  .'ע לכל ר'לאורך כל הסיבוב לסרוג ח, להניח סמן צמר,  הסריגה מתבצעת בסיבובים רציפים– 4 עד 2סיבוב 
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ולסיים '  ר2לדלג מעל , עד סוף הסיבוב** הבא ' מ לר' ע3',  ר2לדלג מעל ** , מ באותו המקום' ע2, )מ'נחשב לע('  ע3 לעלות – 5סיבוב 

  .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש אל ר'בע
  

 עמודים מסיבוב 3 צדפות של 2אל הרווח בין ',  ר2לדלג מעל ** , מ באותו המקום' ע2לסרוג , )מ'נחשב לע('  ע3 לעלות - 27 עד 6סיבוב 
  .ן מתחילת הסיבובראשו' ת' ש אל ר'ולסיים בע'  ר2לדלג מעל , עד סוף הסיבוב** מ ' ע3קודם לסרוג 

  
ראשון ' ש אל ר'בסיום הסיבוב לסרוג ע, ע'לאורך כל ראשי התפרים מסיבוב קודם לסרוג ח, ע באותו המקום'לסרוג ח',  לעלות ע– 28סיבוב 

  .מתחילת הסיבוב
  

  .להסתיר קצוות, לחתוך חוט, ע'לאורך כל הסיבוב לסרוג ח, להניח סמן צמר,  להמשיך לסרוג סיבובים רציפים– 36 עד 29סיבוב 
  

  סרט פפיון
   עיני שרשרת8להתחיל עם 

  
  )' ת6. (לסובב, )נחשב לעימח('  ע2לעלות , מח'לאורך כל עיני השרשרת לסרוג ע, מח'השנייה מהמסרגה לסרוג ע'  אל הע– 1שורה 

  
  )' ת6. ('ת עלעלו', מח לכל ר'לאורך כל השורה לסרוג ע, מח'הבא לסרוג ע' אל הר, הראשון'  לדלג מעל הר– 2שורה 

  
מ חוט כדי לתפוס את מרכז המלבן בקשירה ליצירת " ס20להשאיר , ש'לסיים בע, ע'לסרוג ח,  לאורך כל היקף המלבן שהתקבל–סיבוב סיום 

  .את שארית החוט יש לנצל לקשירת הפפיון אל מחמם הרגליים. מראה הפפיון
  :קישור לדוגמא מקורית

http//:/122013/com.domesticblisssquared.www/html.pattern-crochet-free-warmers-leg-girly 
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 הוראות סריגה לתיק פרחים

  
  

 . ככל שסורגים יותר פרחים התיק יהיה גדול יותר-הערה 
 

 :הוראות לפרח אחד
 ,'  ע3לסרוג 

  , לסרוג עמוד) זו שקרובה לקשר(אל העין הראשונה שנסרגה 
  , 2לסרוג עין שטוחה אל העין הראשונה מתוך ה,  עיניים2לעלות 

  , 2לסרוג עמוד אל העין הראשונה מתוך ה,  עיניים2לעלות (
  , פעמים3) 2לסרוג עין שטוחה אל העין הראשונה מתוך ה,  עיניים2לעלות 

 .ליצירת מבנה התיק תופרים את הפרחים יחד.  לחתוך חוט ולהסתיר קצוות
 

  חלק עליון של התיק
 

  ,  לחבר חוט בעין שטוחה להתחלה של אחד הפרחים– 1סיבוב 
   חצאי עמוד 4 עיניים ולסרוג 2לעלות ,  חצאי עמוד על עלה אחד2לעלות עין ולסרוג 

 .להמשיך לאורך כל הסיבוב, ) על הפרח הבא ברצף2וד  נוספים על הפרח הנוכחי וע2כלומר (
 

 . לחתוך חוט ולהסתיר קצוות4בסוף סיבוב .  לאורך כל הסיבוב לסרוג חצאי עמודים– 4 עד 2סיבוב 
 

 .  מקמי את הידית שיש לך במרכז צד אחד של התיק וסמני עם סמן צמר את נקודת ההתחלה והסוף של הידית– 5סיבוב 



 15

 . ט בעין שטוחה אל סימון ההתחלה וסרגי שורות של חצאי עמודים עד שתגיעי לאורך שיקיף את הידיתלאחר מכן חברי חו
 

 .י תפירה"עטפי את בסיס הידית עם הרצועה שסרגת ותפסי את הידית ע
 

 :קישור לדוגמא מקורית
/flores-de-bolso-bag-flowers//21/082013/com.wordpress.caxigalinas://http  
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 )גיל שנה(הוראות סריגה בעברית לסוודר מתוק 
  

 חומרים
 מ וחוט תואם" מ5מסרגה 

  גיל שנה–מידה 
 סמני צמר 2

 הערות
 .מחליפים צבע כל שורה

 בסיום כל שורה מסובבים את העבודה
 סורגים ברווחים בין התפרים ולא אל הראשים של התפרים, ורך כל הדוגמאלא

 אינדקס
  עין שרשרת–' ע
  עמוד וחצי–מח 'ע
  ראש תפר–' ר
  תפר תך–' ת
 

 הוראות סריגה
  עיני שרשרת44להתחיל עם 

 ).' ת43. (לסובב, )מח'לענחשב ('  ע2לעלות , מח'לאורך כל עיני השרשרת לסרוג ע, מח' מהמסרגה לסרוג ע3ה'  אל הע– 1שורה 
 

אל הרווח , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת4לאורך , מח באותו המקום' ע3אל הרווח הבא , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת8 לאורך – 2שורה 
הבאים '  בין הת הרווחים9לאורך , מח באותו המקום' ע3אל הרווח הבא , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת4לאורך , מח באותו המקום' ע3הבא 

 .לסובב',  ע2לעלות , מח'ע
 

, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת5לאורך , פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת8 לאורך - 3שורה 
, פעמיים) מח באותו המקום' ע2 אל הרווח הבא(, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת15לאורך , פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (

',  ע2לעלות , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת9לאורך , פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת5לאורך 
 .לסובב

 
אל הרווח , מח'הבאים ע' ם בין הת הרווחי8לאורך , מח באותו המקום' ע3אל הרווח הבא , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת10 לאורך - 4שורה 
'  הרווחים בין הת8לאורך , מח באותו המקום' ע3אל הרווח הבא , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת18לאורך , מח באותו המקום' ע3הבא 

 .לסובב',  ע2לעלות , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת10לאורך , מח באותו המקום' ע3אל הרווח הבא , מח'הבאים ע
 

, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת9לאורך , פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת10 לאורך - 5שורה 
, פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת19לאורך , פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (

 2לעלות , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת11לאורך , פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע' בין הת הרווחים 9לאורך 
 .לסובב', ע

 
אל , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת12לאורך , מח באותו המקום' ע3אל הרווח הבא , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת12 לאורך - 6שורה 

 הרווחים בין 12לאורך , מח באותו המקום' ע3אל הרווח הבא , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת22לאורך , אותו המקוםמח ב' ע3הרווח הבא 
 .לסובב',  ע2לעלות , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת12לאורך , מח באותו המקום' ע3אל הרווח הבא , מח'הבאים ע' הת
 

הבאים '  הרווחים בין הת13לאורך , פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת12 לאורך - 7שורה 
) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת23לאורך , פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'ע

, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת13לאורך , פעמיים)  באותו המקוםמח' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת13לאורך , פעמיים
 .לסובב',  ע2לעלות 

 
אל , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת16לאורך , מח באותו המקום' ע3אל הרווח הבא , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת14 לאורך - 8שורה 

 הרווחים בין 16לאורך , מח באותו המקום' ע3אל הרווח הבא , מח'ים עהבא'  הרווחים בין הת26לאורך , מח באותו המקום' ע3הרווח הבא 
 .לסובב',  ע2לעלות , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת14לאורך , מח באותו המקום' ע3אל הרווח הבא , מח'הבאים ע' הת
 

הבאים '  הרווחים בין הת17 לאורך ,פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת14 לאורך - 9שורה 
) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת27לאורך , פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'ע

הבאים '  בין הת הרווחים15לאורך , , פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת17לאורך , פעמיים
 .לסובב',  ע2לעלות , מח'ע

 
אל , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת20לאורך , מח באותו המקום' ע3אל הרווח הבא , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת16 לאורך - 10שורה 

 הרווחים בין 20לאורך , קוםמח באותו המ' ע3אל הרווח הבא , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת30לאורך , מח באותו המקום' ע3הרווח הבא 
 .לסובב',  ע2לעלות , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת16לאורך , מח באותו המקום' ע3אל הרווח הבא , מח'הבאים ע' הת
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הבאים '  הרווחים בין הת21לאורך , פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת16 לאורך - 11שורה 
) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת31לאורך , פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'ע

, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת17לאורך , פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת21לאורך , פעמיים
 .לסובב',  ע2לעלות 

 
אל , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת24לאורך , מח באותו המקום' ע3אל הרווח הבא , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת18 לאורך - 12שורה 

 הרווחים בין 24לאורך , מח באותו המקום' ע3אל הרווח הבא , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת34לאורך , מח באותו המקום' ע3הרווח הבא 
 .לסובב',  ע2לעלות , מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת18לאורך , מח באותו המקום' ע3אל הרווח הבא , מח'הבאים ע' הת
 

הבאים '  הרווחים בין הת25לאורך , פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת18 לאורך - 13שורה 
) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת35לאורך , מייםפע) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'ע

, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת19לאורך , פעמיים) מח באותו המקום' ע2אל הרווח הבא (, מח'הבאים ע'  הרווחים בין הת25לאורך , פעמיים
 .לסובב',  ע2לעלות 

 
 .עצבת רשמה הסבר מסורבל אז אנסה לפשט אותו המ-,  יצירת פתחי השרוולים– 14שורה 

 T (, הפתח הוא החור שנראה כמו האות( כאשר המלבן פרוס בפנייך והפתח פונה אליך 
חזרי על , )כאן ייווצר פתח השרוול הראשון כי מדלגים מעל התפרים בין פינה לפינה( פינות המלבן מצד שמאל עם סמן צמר 2תפסי ביחד את 

 . הפינות הימניות של המלבן כדי ליצור את פתח השרוול השני2סמן צמר את הפעולות ותפסי עם 
 .זהים בכמות אל פתח השרוול השני כדי שתהיה סימטריה, וודאי שכמו התפרים בין שנמצאים בהיקף חור השרוול הימני

 
 '( ת80(לסובב ',  ע2לעלות , מח בין המרווחים של התפרים'כעת סרגי לאורך כל השורה תפרים של ע

 
 .לסובב',  ע2לעלות , מח בין המרווחים של התפרים' לאורך כל השורה לסרוג ע– 15שורה 

 .15 לחזור על שורה – 34 עד 16שורות 
 

 . לחתוך חוט ולהסתיר קצוות34בסיום שורה 
 .מח לאורך כל הפתח של ההיקף עבור הגימור' ניתן לסרוג ע–המלצה 

  
 :קישור לדוגמא מקורית

html.pattern-crochet-free-version-english//072013/be.blogspot.vicarnosmama://http  
  
  

  הוראות סריגה בעברית לכובע הלו קיטי
  

  חומרים
  מ" מ5מסרגה + מ " מ4מסרגה 

   אקרילן%100 כדור 1צמר לבן 
  צמר אדום חצי כדור

  כמות קטנה של צבע שחור וצהוב
  מחט רקמה

  )התיאור לא היה מדויק( ילד עד נער – מידה
  .לסרוג פחות סיבוב הרחבות ופחות סיבוב אחד ללא הרחבות,  כדי להקטין את הכובע– 1הערה 

  חד נוסף ללא הרחבותלסרוג סיבוב אחד נוסף של הרחבות וסיבוב א, כדי להגדיל את הכובע
  )ללא סיום סיבוב עם עין שטוחה( ניתן לסרוג בסיבובים רציפים – 2הערה 

  אינדקס
   עין שרשרת–' ע
   עין שטוחה–ש 'ע
   חצי עמוד–ע 'ח
   עמוד וחצי–מח 'ע
   עמוד-מ 'ע

   חזרה על רצף פעולות בתוך הסוגריים–( ) 
   ראש תפר מסיבוב קודם–' ר
   תך\ תפר –' ת

,  לולאות על המסרגה3יש , פעמיים) ללפף חוט על המסרגה ולמשוך דרך הראש, להכניס את המסרגה אל המקום הבא (–וד צמצום חצי עמ
  . צמצום נוצר– הלולאות יחד 3ללפף חוט על המסרגה ולסגור את כל 
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  הוראות
  )מ" מ4אם סורגים צפוף מומלץ (מ " מ5עם מסרגה 

' ש לר'לסיים סיבוב בע, מח' ע7לסרוג ) זו שקרובה אל הקשר(אל העין הראשונה שנסרגה , )מח'ע' נחשב לת( עיני שרשרת 3 לסרוג - 1סיבוב 
  )' ת8. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת
  

ראשון מתחילת ' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע', מח בכל ר' ע2לאורך כל הסיבוב לסרוג , מח באותו המקום'לסרוג ע',  ע2 לעלות – 2סיבוב 
  )' ת16. (הסיבוב

  
לסיים , לאורך, עד לסוף הסיבוב) מח'הבא ע' אל הר, מח' ע2הבא ' לר(, מח'הבא ע' אל הר, מח באותו המקום'לסרוג ע',  ע2 לעלות – 3וב סיב

  )' ת24. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'סיבוב בע
  

עד לסוף ) מח'הבאים ע'  הר2לאורך , מח' ע2הבא ' לר(, מח'הבאים ע'  הר2לאורך , מח באותו המקום'לסרוג ע',  ע2 לעלות – 4סיבוב 
  )' ת32. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, לאורך, הסיבוב

  
עד לסוף ) מח'הבאים ע'  הר3לאורך , מח' ע2הבא ' לר(, מח'הבאים ע'  הר3לאורך , מח באותו המקום'לסרוג ע',  ע2 לעלות – 5סיבוב 

  )' ת40. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, לאורך, הסיבוב
  

עד לסוף ) מח'הבאים ע'  הר4לאורך , מח' ע2הבא ' לר(, מח'הבאים ע'  הר4לאורך , מח באותו המקום'לסרוג ע',  ע2 לעלות – 6סיבוב 
  )' ת48. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, לאורך, הסיבוב

  
עד לסוף ) מח'הבאים ע'  הר5לאורך , מח' ע2הבא ' לר(, מח'הבאים ע'  הר5לאורך , באותו המקוםמח 'לסרוג ע',  ע2 לעלות – 7סיבוב 

  )' ת56. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, לאורך, הסיבוב
  

עד לסוף ) מח'אים עהב'  הר6לאורך , מח' ע2הבא ' לר(, מח'הבאים ע'  הר6לאורך , מח באותו המקום'לסרוג ע',  ע2 לעלות – 8סיבוב 
  )' ת64. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, לאורך, הסיבוב

  
. ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע', מח לכל ר'לאורך כל ה סיבוב לסרוג ע, מח'הבא ע' אל הר',  ע2 לעלות – 17 עד 9סיבוב 

  )' ת64(
  להמשיך ברצף לכיסוי האוזניים

  
   1אוזן כיסוי 
  )' ת13. (לסובב', לעלות ע, ע'הבאים ח'  הר12לאורך , ע באותו המקום' לסרוג ח– 1שורה 
  )' ת12. (לסובב', לעלות ע, ע'לאורך כל השורה לסרוג ח,  צמצום– 2שורה 
  .לחתוך חוט ולהסתיר קצוות, אחד'  עד שנותר ר2 לחזור על שורה – 3שורה 

   2כיסוי אוזן 
  .ש' עם ע22ה' לחבר חוט אל הר,  ראשים21 לדלג מעל \ר מהאוזן הראשונה לספו

  )' ת13. (לסובב', לעלות ע, ע'הבאים ח'  הר12לאורך , ע באותו המקום' לסרוג ח– 1שורה 
  )' ת12. (לסובב', לעלות ע, ע'לאורך כל השורה לסרוג ח,  צמצום– 2שורה 
  .יר קצוותלחתוך חוט ולהסת, אחד'  עד שנותר ר2 לחזור על שורה – 3שורה 

  
  סיבוב סיום עם חוט לבן

  .ע באותו המקום' ח3בקצוות כיסויי האוזניים לסרוג . ע'לסרוג ח) כולל כיסוי האוזניים(לאורכו של כל היקף הכובע 
  סיבוב נוסף עם חוט אדום לקישוט

  .לסרוג סיבוב נוסף לאורך כל היקף הכובע עם חוט אדום
  ). חוטים יחד לכל צמה15המעצבת חיברה (לקלוע צמות לקשור חוטים אל קצוות כיסויי האוזניים ו

  
  עיניים

  . עיני שרשרת5מ וצבע שחור לסרוג " מ4עם מסרגה 
, להמשיך לצד הנגדי של עיני השרשרת, ע' ח3האחרונה ' אל הע, ע'הבאות ח'  הע2לאורך , ע'הראשונה מהמסרגה ח'  אל הע- 1סיבוב 

  .ש להשאיר זנב ארוך לתפירה ולחתוך חוט'לסיים בע, ע' האחרונה ח'לע, ע'הבאות ח'  הע2לאורך הצד הנגדי של 
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  אף
  . עיני שרשרת4מ וצבע שחור לסרוג " מ4עם מסרגה 

אל הצד , להמשיך לצד הנגדי של עיני השרשרת, ע' ח3האחרונה ' אל הע, ע'הבאה ח' אל הע, ע'הראשונה מהמסרגה ח'  אל הע- 1סיבוב 
  .ש להשאיר זנב ארוך לתפירה ולחתוך חוט'לסיים בע, ע'האחרונה ח' על, ע'הבאה לסרוג ח' הנגדי של הע

  
  אוזניים

  . עיני שרשרת3לסרוג ,  חוטים בצבע לבן מוחזקים יחד2מ ו" מ5עם מסרגה 
. בלסוב', לעלות ע, מח' ע7לסרוג ) זו שקרובה אל הקשר(אל העין הראשונה שנסרגה , )מח'ע' לא נחשב לת( עיני שרשרת 3 לסרוג - 1שורה 

  )' ת7(
' אל הר, ע'הבא ח' אל הר, ע' ח2הבא ' אל הר, מ' ע2הבא ' אל הר, ע' ח2הבא ' אל הר, ע'הבא ח' אל הר, ע' ח2הראשון '  אל הר- 2שורה 

  )' ת12. (לחתוך חוט', לעלות ע, ע' ח2האחרון 
  

  פפיון
   עיני שרשרת11מ לסרוג " מ5עם צבע אדום ומסרגה 

  )' ת10. (לסובב',  ע2לעלות , מח'לאורך על עיני השרשרת לסרוג ע, מח'גה עהשנייה מהמסר'  אל הע– 1שורה 
  .לסובב', לעלות ע, מח' לאורך כל השורה לסרוג ע– 10 עד 2שורה 

  . לחתוך חוט ולהסתיר קצוות10בסיום שורה 
  .את מרכז המלבן ולתפור) קשירה(ללפף מספר פעמים , עם חוט ארוך

  . התמונהלחבר את כל החלקים על הכובע לפי
  

  :קישור לדוגמא מקורית באנגלית
http//:co.blogspot.crochetincolor./032012/il/html.pattern-hat-kitty-hello 

  
  

 )םלימתאים למתחי (הוראות סריגה לחתול צבעוני
 

 חומרים
 מ לחתול" מ3.5מסרגה 

 מ" מ3לפרח מסרגה 
 שאריות צמר כותנה בכמה צבעים

 אקרילן למילוי
 סמן צמר

 כפתורים 2
 אינדקס

  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  חצי עמוד–ע 'ח
  עמוד וחצי–מח 'ע
  ראש תפר מסיבוב קודם-' ר
  תך\ תפר -' ת

 . הלולאות יחד3ללפף חוט על המסרגה ולסגור אל כל , פעמיים)  ולמשוך חוטלהכניס את המסרגה אל הראש הבא (–צמצום 
 . הכוונה לא לסיים את הסיבוב עם סריגת עין שטוחה–סיבובים רציפים 

  
 הוראות סריגה

 בסיס החתול
  עיני שרשרת15עם צבע אדום לסרוג 

 '( ת14. (לסובב', ה לעלות עבסוף השור, ע'לאורך כל השורה לסרוג ח, ע'ראשונה מהמסרגה ח'  לע– 1שורה 
 .לסובב', לעלות ע, ע' לאורך כל השורה לסרוג ח– 8 עד 2שורה 

 
 )הסריגה מתבצעת בסיבובים רציפים ולכן מומלץ להיעזר בסמן צמר( מעבר לסיבובים - גוף החתול

  יפיםע ולהמשיך לסרוג סיבובים רצ'באופן שווה ח) לפזר(לסרוג ,  לאורך היקף המלבן שנוצר- 1סיבוב 
 .ע נסרגו כדי לשמור על סריגה אחידה לאורך כל הסיבובים' לרשום כמה ח–הערה 

 
  להחליף לצבע ורוד4בסיום סיבוב  . להמשיך לסרוג סיבובים רציפים בצבע אדום- 4 עד 2סיבוב 

 
  להחליף לצבע כחול9בסיום סיבוב .  להמשיך לסרוג סיבובים רציפים בצבע ורוד- 9 עד 5סיבוב 
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 .ע' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 10סיבוב 

 
 תפרים 2לסרוג צמצום אחד בכל צד של המלבן המוארך כך שבסיום הסיבוב הזה יהיו , לאורך הסיבוב הזה) צמצום בצדדים (– 11סיבוב 

 .פחות וגוף החתול יהפוך למעט צר יותר
 

 .ע לאורך כל הסיבוב'ח,  להמשיך לסרוג עם צבע כחול– 13 עד 12סיבוב 
  להחליף לצבע כחול בהיר13 סיבוב בסיום

 
 .ע' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 14סיבוב 

 
 תפרים 2לסרוג צמצום אחד בכל צד של המלבן המוארך כך שבסיום הסיבוב הזה יהיו , לאורך הסיבוב הזה) צמצום בצדדים (– 15סיבוב 

 .פחות וגוף החתול יהפוך למעט צר יותר
 

 .ע לאורך כל הסיבוב'ח, עם צבע כחול בהיר להמשיך לסרוג – 17 עד 16סיבוב 
  להחליף לצבע כחול בהיר17בסיום סיבוב 

 
  עם צבע ירוק כהה17 עד 14 לחזור על סיבובים - 21 עד 18סיבובים 
  עם צבע ירוק בהיר17 עד 14 לחזור על סיבובים - 25 עד 22סיבובים 

  להחליף לצבע צהוב25בסיום סיבוב 
 . להשאיר חוט ארוך לתפירה ולחתוך29בסיום סיבוב , ע לאורך כל הסיבוב' ח לסרוג– 29 עד 26סיבובים 

 
 ) יחידות2לסרוג (אוזניים 

 .ש' עיני שרשרת ולסגור לטבעת עם ע4לסרוג , עם צבע צהוב
 ).'ת 8. (להכניס סמן, ע' ח8 לתוך הטבעת לסרוג – 1סיבוב 
 ).'ת 12. ( להזיז סמן, ד סוף הסיבובע) ע'הבא ח' אל הר, הראשון לסרוג הרחבה' אל הר (– 2סיבוב 
  ).'ת 12. (להזיז סמן, ע' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 5 עד 3סיבוב 

 .לחתוך חוט, להשאיר חוט לתפירה
 

 זנב
 ' ע50עם צבע סגול לסרוג 

 ).'ת 49. (לסובב', בסוף השורה לעלות ע, ע'לאורך כל עיני השרשרת לסרוג ח, ע'ראשונה מהמסרגה לסרוג ח'  לע– 1שורה 
 . לסובב', לעלות ע, ע' לאורך כל השורה לסרוג ח– 4 עד 2שורה 

 .לחתוך חוט ולהסתיר קצוות, 4בסיום שורה 
 .הזנב יסתלסל לבד

 
 עיניים

 .ש' עיני שרשרת ולסגור לטבעת עם ע4לסרוג , עם צבע סגול
 ).'ת 8. (ע' ח8 לתוך הטבעת לסרוג – 1סיבוב 
 ).'ת 12. ( ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע', ע לכל ר' ח2  לאורך כל הסיבוב לסרוג– 2סיבוב 

 .להסתיר קצוות, לחתוך חוט
 

 אדום, כחול בהיר,  יחידות עם צבעים ורוד3 לסרוג – פרח קטן
 .ש' עיני שרשרת ולסגור לטבעת עם ע4לסרוג 
 ).'ת 10. (שון מתחילת הסיבוברא' ת' ש לר'לסיים סיבוב עם ע, מח' ע10 לתוך הטבעת לסרוג – 1סיבוב 
 ) עלי כותרת5. (ש'לסיים סיבוב בע,  פעמים5) ש'הבא ע' לר, מח' ע3הבא ' לר(',  לעלות ע– 2סיבוב 

 .להסתיר קצוות, לחתוך חוט
 

 גבעול
 .לחתוך חוט, ש'לאורך עיני השרשרת לסרוג ע, לסרוג שרשרת עיניים באורך רצוי

 
 חיבורים

 למלא את גוף החתול באקרילן
 לסגור את הפתח העליון בתפירה

 )החלק העליון(לחבר את האוזניים בצידי החלק התפור 
 למקם את העיניים בראש הגוף ולתפור עם כפתורים

 
 :קישור לאתר מקורי

/cat-crochet//15/102011/com.ordpressw.thegreendragonfly://http  
  



 21

  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 22

    צבעים שנסרג בקלות ובמהירות3הוראות סריגה בעברית לכובע עם 
 

  חומרים
 מ וחוט צמר תואם" מ16מסרגה 

 מחט רקמה שתתאים לעובי החוט
  מתח סריגה

 מ" ס11.4= חצי עמוד בסיבוב  5
 מ" ס10=  סיבובים 5גובה 

  מידה סופית
 מ" ס57.2יקף הכובע ה

 מ" ס23גובה מהקודקוד אל ההיקף 
   לסיים כל סיבוב בסריגת עין שטוחה– הערה

  אינדקס
  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  חצי עמוד–ע 'ח
  ראש תפר מסיבוב קודם–' ר
  תך\ תפר –' ת
 

  הוראות סריגה במסרגה אחת
 .ת עין שטוחהי סריג"לסגור לטבעת ע,  עיני שרשרת4לסרוג ' עם צבע א

  , ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש אל ר'לסיים סיבוב בסריגת ע, ע' ח10אל תוך הטבעת לסרוג ',  לעלות ע– 1סיבוב 
 ).'ת 10. (לחתוך חוט ולהסתיר קצוות

 
לסיים ', ע לכל ר'ח 2לאורך כל הסיבוב לסרוג , ע באותו המקום' ח2לסרוג , (לא משנה לאיזה ראש מהסיבוב הראשון('  לחבר צבע ב– 2סיבוב 

 ).'ת 20. (לחתוך חוט ולהסתיר קצוות, ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש אל ר'סיבוב בסריגת ע
 

' ת' ש אל ר'לסיים סיבוב בסריגת ע', ע לכל ר'לאורך כל הסיבוב לסרוג ח, (לא משנה לאיזה ראש מהסיבוב השני('  לחבר צבע ג– 3סיבוב 
  ).'ת 20. (סתיר קצוותלחתוך חוט ולה, ראשון מתחילת הסיבוב

 
 2הבא ' לר** , ע'הבאים לסרוג ח'  הר3לאורך , ע באותו המקום'לסרוג ח,(לא משנה לאיזה ראש מהסיבוב השלישי('  לחבר צבע א- 4סיבוב 

ן מתחילת ראשו' ת' ש אל ר'לסיים סיבוב בסריגת ע, לחזור על הפעולות בין הכוכביות עד לסוף הסיבוב** ע 'הבאים ח'  הר3לאורך , ע'ח
 ).'ת 25. (לחתוך חוט ולהסתיר קצוות, הסיבוב

 
 3 לסרוג שוב את סיבוב ,)לא משנה לאיזה ראש מהסיבוב הקודם('  לחבר צבע ב- 5סיבוב 

 
 3 לסרוג שוב את סיבוב ,)לא משנה לאיזה ראש מהסיבוב הקודם('  לחבר צבע ג- 6סיבוב 

 
 3 לסרוג שוב את סיבוב ,)לא משנה לאיזה ראש מהסיבוב הקודם('  לחבר צבע א- 7סיבוב 

 
 .7-5 לחזור על סיבובים 10 עד 8סיבובים 

 
 .3לסרוג שוב את סיבוב , )לא משנה לאיזה ראש מהסיבוב הקודם('  לחבר צבע ג- 11סיבוב 

 
 

 :קישור לדוגמא מקורית
pdf.3625LW/pdf/patterns/files/com.redheart.www://http  
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  הוראות סריגה בעברית לסימניית פרח לספר
 

 חומרים
  מ" מ4.5מסרגה 

 צבעים בעובי תואם למסרגה  2
 אינדקס

  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  עמוד–מ 'ע
  עמוד משולש–ממ 'ע
  ראש תפר מסיבוב קודם–' ר

 חזרה על רצף פעולות בין כוכביות **
  החוטים יחד2 סורגים עם – הערה

 
  הוראות

 ש' עיני שרשרת ולסגור לטבעת בע5להתחיל עם 
  , ממ' ע11לתוך הטבעת לסרוג ',  ע3 לעלות – 1סיבוב 

 ובראשון מתחילת הסיב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע
  ** מ'הבא ע' לר, ממ' ע5הבא ' לר** , הראשון בסיבוב'  לדלג מעל הר– 2סיבוב 

 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע
 .לחתוך חוט ולהסתיר קצוות, ש'הבאה ע' אל הע, מ' ע3השנייה מהמסרגה לסרוג ' אל הע',  ע31 לעלות –שרוך הסימנייה 

  
  :קישור לדוגמא מקורית

html.bookmarks-flower-crochet/item/uk.co.lululoves.www://http  
  
  

 פרחים מתוקים לאטבי כביסה
  

 חומרים
  מ" מ3ה מסרג

  חוטים מסוג אקרילן או כותנה
  

 אינדקס
  עין שרשרת-' ע
 חה עין שטו-ש 'ע
   חצי עמוד-ע 'ח
  עמוד-מ 'ע
  

  הוראות
 ,ליצור את טבעת הקסם

 
 לסגור את הסיבוב עם עין שטוחה, ע' ח6 לתוך טבעת הקסם לסרוג - 1סיבוב 

 
 )הבא' ש לר'לסרוג ע, ש באותו המקום'לסרוג ע',  ע3לעלות , מ באותו המקום'לסרוג ע',  ע3לעלות  (- 2סיבוב 

 .ש'לסיים בע, לסוף הסיבובלחזור על הפעולות בסוגריים עד 
 

 :קישור לדוגמא מקורית
html.tutorial-pattern-leaf-flower-butterfly-crochet//042011/com.craftpassion.www://http  
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  הוראות סריגה לעגילים מלבבות
 

  חומרים
  מ" מ3-2ה מסרג

  חוטים מסוג אקרילן או כותנה
 אינדקס

  עין שרשרת-'ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  עמוד–מ 'ע
  עמוד וחצי–מח 'ע

  נוצר מסריגת עיני שרשרת בסיבוב קודם–רווח 
  תך\ ראש –' ר

 
  הוראות

 .ליצור את טבעת הקסם
אל תוך הטבעת ',  ע3לעלות  , פעמיים)מ' ע5אל תוך הטבעת לסרוג (',  ע3לעלות  , מ' ע2אל תוך הטבעת לסרוג ',  ע2 לעלות - 1סיבוב 
 .ש אל תוך עין שנייה משרשרת ההתחלה'לסיים סיבוב בע , מ' ע2לסרוג 

 
'  הר3אל  , מ'הבאים ע'  הר2 אל ,מ' ע9 העיניים לסרוג 3אל תוך רווח  , מח'הבא ע' אל הר, ע'הראשון משמאל לסרוג ח'  אל הר– 2סיבוב 

הבאים '  הר2אל , מח'הבאים ע'  הר2ל , מח' ע3אל אותו הרווח לסרוג עוד ',  ע3לעלות  , מח' ע3 העיניים לסרוג 3אל רווח , מח'הבאים ע
. מתחילת הסיבוב ר ראשוןתפ' ש לר'לסיים סיבוב בע, ע'האחרון ח' אל הר , מח'הבא ע' אל הר, מ' ע9 העיניים לסרוג 3אל תוך רווח  , מ'ע

 .להסתיר קצוות, לחתוך חוט
 

  :קישור לדוגמא מקורית
html.te-da-fai-alluncinetto-orecchini-valentino-san//012013/com.craftandfun.www://http  

  
  

 הוראות סריגה בעברית לבובת חתול
  

  חומרים
 מ" מ5מסרגה 

 צמר תואם מכל סוג
 סמן צמר

 חומר מילוי אקרילן לכריות
 כפתורים לעיניים 2

  הבובה נסרגת בסיבובים רציפים-הערה 
 אינדקס

  עין שרשרת-' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  חצי עמוד–ע 'ח
  ראש תפר מסיבוב קודם–' ר
 תפר\תך –' ת
  

 הוראות
 ראש

  עיני שרשרת2להתחיל עם 
 ).'ת 6. (להכניס סמן, ע' ח6ראשונה מהמסרגה '  לע- 1סיבוב 
 ).'ת 12. (להזיז סמן', ע לכל ר' ח2 לאורך כל הסיבוב לסרוג – 2סיבוב 
  ).'ת 18. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'הראשון לסרוג ח' לר (– 3סיבוב 
 ).'ת 24. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים לסרוג ח'  ר2ל  (– 4סיבוב 
 ).'ת 30. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים לסרוג ח'  ר3ל  (– 5סיבוב 
 ).'ת 36. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים לסרוג ח'  ר4ל  (– 6סיבוב 

 ).'ת 36. (להזיז סמן, מסיבוב קודם' ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 14 עד 7ב סיבו
 ).'ת 30. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) צמצום, ע'ראשונים לסרוג ח'  ר4ל  (– 15סיבוב 
 ).'ת 24. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) צמצום, ע'ראשונים לסרוג ח'  ר3ל  (– 16סיבוב 
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 ).'ת 18. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) צמצום, ע' ראשונים לסרוג ח' ר2ל  (– 17סיבוב 
 .לחתוך, להשאיר חוט ארוך לתפירה', לעלות ע, לסיום

  
 גוף

  עיני שרשרת2להתחיל עם 
 ).'ת 6. (להכניס סמן, ע' ח6ראשונה מהמסרגה '  לע- 1סיבוב 
 ).'ת 12. (להזיז סמן', ע לכל ר' ח2 לאורך כל הסיבוב לסרוג – 2סיבוב 
 ).'ת 18. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'הראשון לסרוג ח' לר (– 3סיבוב 
 ).'ת 24. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים לסרוג ח'  ר2ל  (– 4סיבוב 
 ).'ת 30. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים לסרוג ח'  ר3ל  (– 5סיבוב 
 ).'ת 36. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים לסרוג ח'  ר4ל  (– 6סיבוב 
 ).'ת 42. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'הבאים ח'  הר5לאורך  (– 7סיבוב 
 ).'ת 42. (להזיז סמן, ע בלולאה אחורית בלבד' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 8סיבוב 

 ).'ת 42. (להזיז סמן, מסיבוב קודם' ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 17 עד 9ב סיבו
 ).'ת 36. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) צמצום, ע'הבאים ח'  הר5לאורך  (– 18סיבוב 
 ).'ת 36. (להזיז סמן, מסיבוב קודם' ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 20 עד 19סיבוב 
 ).'ת 30. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) צמצום, ע' ראשונים לסרוג ח' ר4ל  (– 21סיבוב 
 ).'ת 30. (להזיז סמן, מסיבוב קודם' ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 23 עד 22סיבוב 
 ).'ת 24. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) צמצום, ע'ראשונים לסרוג ח'  ר3ל  (– 24סיבוב 
 ).'ת 24. (להזיז סמן, מסיבוב קודם' ע לכל ר'ב לסרוג ח לאורך כל הסיבו– 26 עד 25סיבוב 
 ).'ת 18. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) צמצום, ע'ראשונים לסרוג ח'  ר2ל  (– 27סיבוב 
 ).'ת 18(, מסיבוב קודם' ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 28סיבוב 
 .לחתוך, להשאיר חוט ארוך לתפירה', לעלות ע, לסיום

  
 ) יחידות2לסרוג (אוזניים 

  עיני שרשרת2להתחיל עם 
 ).'ת 6. (להכניס סמן, ע' ח6ראשונה מהמסרגה '  לע- 1סיבוב 
 ).'ת 12. (להזיז סמן', ע לכל ר' ח2 לאורך כל הסיבוב לסרוג – 2סיבוב 
 ).'ת 12. (להזיז סמן', ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 6 עד 3סיבוב 
 .לחתוך, ט ארוך לתפירהלהשאיר חו', לעלות ע, לסיום

  
  זנב

  עיני שרשרת2להתחיל עם 
 ).'ת 6. (להכניס סמן, ע' ח6ראשונה מהמסרגה '  לע- 1סיבוב 
 ).'ת 6. (להזיז סמן', ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 18 עד 2סיבוב 
 .לחתוך, להשאיר חוט ארוך לתפירה', לעלות ע, לסיום

  
 חיבורים

 .ר מילוי לכריות ולעצב את החלקים עם הידיים כך שהבובה תעמוד יציב על השולחןלמלא את הראש והגוף בחומ
 .לתפור את הראש אל הגוף

 .רק למקם את האוזניים על הראש ואת הזנב לגב הגוף ולתפור, אין צורך למלא את האוזניים והזנב
 .לתפור כפתורים לעיניים ולרקום את האף והפה

 
  :קישור לדוגמא מקורית

html.pattern-amigurumi-cat-simple/p/nl.blogspot.light-strings://http 
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 הוראות סריגה בעברית לשמיכה עם ארנבון קטן
  

  חומרים
 מ" מ5מסרגה 

 סופט לתינוקות אקרילן סופר %100צבעים צמר  3
 סמן צמר

 מחט רקמה
 חוטים לרקמה בורוד ושחור

 חומר מילוי אקרילן
 אינדקס

  עין שרשרת-' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  חצי עמוד–ע 'ח
  עמוד וחצי–מח 'ע
  ראש תפר מסיבוב קודם–' ר
 תפר\ תך–' ת
  

 שמיכההוראות ל
  סיבובים19כ נסרגו "סה, סריגת ריבוע סבתא בסיסי עם חילוף צבעים

 : לסרטון הדרכה איך לסרוג ריבוע סבתא
Lg90wq3-yTI=v?watch/com.youtube.www://http 
 

 סיבוב לפני אחרון נסרג עם הצבע השלישי בתפר עמוד וחצי
 סיבוב אחרון עם צבע לבן נסרג בתפר פיקה לאורך כל היקף השמיכה

 
 :הפיקאיך לסרוג את תפר הלסרטון הדרכה 

Lg4vR8dzi1e=v?watch/com.youtube.www://http 
  

 ) יחידות2לסרוג (ידיים לארנב 
 להתחיל עם טבעת הקסם

 .ע' ח4 אל תוך טבעת הקסם לסרוג – 1סיבוב 
 ).'ת 6. (פעמיים) ע' ח2הבא ' לר, ע'הראשון לסרוג ח' לר ( – 2סיבוב 
 ).'ת 6. (ע' לסרוג ח לאורך כל הסיבוב– 3סיבוב 
 ).'ת 4. (פעמיים) הבאים לצמצם לאחד'  הר2את , ע'הראשון לסרוג ח' לר ( – 4סיבוב 
 ).'ת 4. (לחתוך חוט, להשאיר חוט לתפירה. ע' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 7 עד 5סיבוב 

  
 )ת יחידו2לסרוג (זן חיצונית לארנב או

  עיני שרשרת9עם צבע לבן לסרוג 
לאורך הצד הנגדי של עיני השרשרת , ע' ח5אחרונה לסרוג ' בע, ע'הבאות לסרוג ח'  הע7לאורך , ע'ראשונה מהמסרגה לסרוג ח'  לע- 1סיבוב 

 ).'ת 19. (ע' ח7להמשיך לסרוג 
 

לחתוך , להשאיר חוט לתפירה, ע'הבאים ח'  הר3ל, פעמיים) ע' ח2הבא ' לר(, ע'הבאים ח'  הר7לארוך ) ש'ללא ע( להמשיך ברצף – 2סיבוב 
 ).'ת 21. (חוט

 
 ) יחידות2לסרוג (אוזן פנימית לארנב 

  עיני שרשרת8עם ורוד לסרוג 
לאורך הצד הנגדי של עיני השרשרת , ע' ח5אחרונה לסרוג ' בע, ע'הבאות לסרוג ח'  הע6לאורך , ע'ראשונה מהמסרגה לסרוג ח'  לע- 1סיבוב 

 ).'ת 17(ט לחתוך חו, להשאיר חוט לתפירה. ע' ח6להמשיך לסרוג 
 עם מחט רקמה לתפור אוזן פנימית על החיצונית

  
 )(להיעזר בסמן צר ולהזיז אותו מסיבוב לסיבוב(ראש ארנב 

 להתחיל עם טבעת הקסם
 . להכניס סמן, ע' ח5 אל תוך טבעת הקסם לסרוג – 1סיבוב 
 ).'ת 10. (להזיז סמן', ע לכל ר' ח2 לאורך כל הסיבוב לסרוג – 2סיבוב 
 ).'ת 15. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'הראשון לסרוג ח' לר( – 3סיבוב 
 ).'ת 20. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים לסרוג ח'  ר2ל  (– 4סיבוב 
  ).'ת 25. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים לסרוג ח'  ר3ל  (– 5סיבוב 
 ).'ת 30. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים לסרוג ח'  ר4ל  (– 6סיבוב 
 ).'ת 30. ('ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 10 עד 7סיבוב 
 ).'ת 25. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) הבאים לצמצם לאחד'  הר2את , ע'ראשונים לסרוג ח'  ר4ל  (– 11סיבוב 
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 ).'ת 20. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) הבאים לצמצם לאחד'  הר2את , ע'ראשונים לסרוג ח'  ר3ל  (– 12סיבוב 
 ).'ת 15. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) הבאים לצמצם לאחד'  הר2את , ע'ראשונים לסרוג ח'  ר2ל  (– 13סיבוב 

 להתחיל למלא בחומר מילוי לכריות
 ).'ת 10. (להזיז סמן, עד סוף הסיבוב) באים לצמצם לאחדה'  הר2את , ע'הראשון לסרוג ח' לר (– 14סיבוב 
 ).'ת 5. (לחתוך, להשאיר חוט לתפירה,  לאורך כל הסיבוב לסרוג צמצומים– 15סיבוב 

 
 Y לחבר בתפירה את האוזניים אל הראש ולרקום עיניים ואף בצורת

 לחבר את ראש הארנב למרכז השמיכה
 

  :קישור ל דוגמא מקורית
html.pattern-crochet-free-lovey-bunny//042013/com.thestitchinmommy.www://http  

  
  

 הוראות סריגה בעברית לשרוול רגל מתוק
  

   שנים7-4מידה רשומה על הדוגמא 
 (מ" ס20.5היקף שרוולן הרגל (ידה הקטנה ההוראות נמסרו למ

  חומרים
  מ" מ4מסרגה 

 חוט אקרילן 
  

 אינדקס
  עין שרשרת-' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  חצי עמוד–ע 'ח
  עמוד וחצי–מח 'ע
  ראש תפר מסיבוב קודם–' ר
 תפר\ תך–' ת

  עיני שרשרת בתחילת סיבוב לא נחשבות לתפר עמוד וחצי2 – הערה
 

 הוראות סריגה
  עיני שרשרת27עם להתחיל 

  ע 'צריך לסרוג את הח,  כדי לסגור את שרשרת העיניים לטבעת– 1סיבוב 
  ). זו שקרובה אל הקשר(הראשון אל תוך העין הראשונה שנסרגה בשרשרת 

 ).'ת 27. ( לסובב',  ע2לעלות , ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים בע, ע לאורך כל עיני השרשרת'להמשיך לסרוג ח
 

 ).'ת 27. (לסובב',  ע2לעלות , ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, מח' לאורך כל הסיבוב לסרוג ע– 3 עד 2ב סיבו
 

' ש לר'לסיים סיבוב בע, פעמיים) מח' ע2הבא ' לר, מח'הבאים ע'  הר8לאורך (, מח' ע2הבא ' לר, מח'הבאים לסרוג ע'  הר7 לאורך - 4סיבוב 
 ).'ת 30. (לסובב',  ע2לעלות , סיבובראשון מתחילת ה' ת
 

 ).'ת 30. (לסובב',  ע2לעלות , ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, מח' לאורך כל הסיבוב לסרוג ע– 23 עד 5סיבוב 
 

'  הר2את , מח'ם עהבאי'  הר8לאורך (, הבאים לצמצם לאחד עם תפר עמוד וחצי'  הר2את , מח'הבאים לסרוג ע'  הר7 לאורך – 24סיבוב 
 ).'ת 27. (לסובב',  ע2לעלות , ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, פעמיים) הבאים לצמצם לאחד עם תפר עמוד וחצי

 
 ).'ת 27. (לסובב', לעלות ע, ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, מח' כל הסיבוב לסרוג ע– 25סיבוב 

 
 ).'ת 27. (להסתיר קצוות, לחתוך חוט, ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, ע'בוב לסרוג ח כל הסי– 26סיבוב 

  
  תוספת בועות הקלסטר

 )הריווח בין בועה לבועה לפי טעם אישי(
 .ותלחתוך חוט ולהסתיר קצו,  עמודים4באותו המקום לסרוג קלסטר ,  ' ע3לעלות  ,ש למקום הנבחר'לחבר חוט בצבע אחר בע

 
  :קישור לדוגמא מקורית

html.pattern-leggins-kids-crochet//032012/il.co.blogspot.ovojesivalamojamama://http  
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 מתוקהוראות סריגה מתורגמות לכלבלב 
 

 מ" ס12 על 13גודל הבובה 
 חומרים
 מ" מ3מסרגה 

 שחור, צהוב, תכלת, צמר אקרילן לבן
 מחט רקמה

 חומר מילוי לכריות
 מ לעיניים" מ13כפתורים  2

 סמן צמר
 דבק לבדים

 הערות
 .בסיום כל סיבוב יש להזיז את הסמן, הדוגמא נסרגת בסיבובים רציפים  *
 .ץ לסרוג אותה לאחר מילוי הכלברצועת הכלב נסרגת בשורות ומומל  *

 אינדקס
  עין שרשרת–' ע
  חצי עמוד–ע 'ח
  ראש תפר מסיבוב קודם–' ר
 תך\ תפר–' ת
 חזרה על רצף פעולות בין כוכביות **- 

  
  הוראות סריגה

 ראש
 ליצור את טבעת הקסם, עם צבע לבן

 .ע' ח6 לתוך טבעת הקסם לסרוג – 1סיבוב 
 ).'ת 12. ('ע לכל ר' ח2וג  לאורך כל הסיבוב לסר– 2סיבוב 
 ).'ת 18. (עד סוף הסיבוב** ע' ח2הבא לסרוג ' לר, ע'ראשון לסרוג ח' לר * – 3סיבוב 
 ).'ת 24. (עד לסוף הסיבוב** ע ' ח2הבא ' לר, ע'הבאים ח'  הר2לאורך  * – 4סיבוב 
 ).'ת 30. (עד לסוף הסיבוב** ע ' ח2הבא ' לר, ע'הבאים ח'  הר3לאורך  * – 5סיבוב 
 ).'ת 36. (עד לסוף הסיבוב** ע ' ח2הבא ' לר, ע'הבאים ח'  הר4לאורך  * – 6סיבוב 
 ).'ת 42. (עד לסוף הסיבוב** ע ' ח2הבא ' לר, ע'הבאים ח'  הר5לאורך  * – 7סיבוב 
 ).'ת 48. (עד לסוף הסיבוב** ע ' ח2הבא ' לר, ע'הבאים ח'  הר6לאורך  * – 8סיבוב 
 ).'ת 54. (עד לסוף הסיבוב** ע ' ח2הבא ' לר, ע'הבאים ח'  הר7לאורך  * – 9סיבוב 
 ).'ת 54. ('ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 13 עד 10סיבוב 
 ).'ת 60. (עד לסוף הסיבוב** ע ' ח2הבא ' לר, ע'הבאים ח'  הר8לאורך  * – 14סיבוב 
 ).'ת 60. ('ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 16 עד 15סיבוב 

 ).'ת 54. (עד לסוף הסיבוב** ע 'הבאים ח'  הר8לאורך , ראשונים לאחד'  ר2לצמצם  * – 17וב סיב
 ).'ת 54. ('ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 21 עד 18סיבוב 
 ).'ת 48. (עד לסוף הסיבוב** ע 'הבאים ח'  הר7לאורך , ראשונים לאחד'  ר2לצמצם  * – 22סיבוב 
 ).'ת 42. (עד לסוף הסיבוב** ע 'הבאים ח'  הר6לאורך ,  ראשונים לאחד' ר2לצמצם  * – 23סיבוב 
 ).'ת 36. (עד לסוף הסיבוב** ע 'הבאים ח'  הר5לאורך , ראשונים לאחד'  ר2לצמצם  * – 24סיבוב 
 ).'ת 30. (עד לסוף הסיבוב** ע 'הבאים ח'  הר4לאורך , ראשונים לאחד'  ר2לצמצם  * – 25סיבוב 
 ).'ת 24. (עד לסוף הסיבוב** ע 'הבאים ח'  הר3לאורך , ראשונים לאחד'  ר2מצם לצ * – 26סיבוב 

 . והתחיל למלא את הבובה בחומר מילוי לכריות16 ל15בשלב זה לחבר את כפתורי העיניים בין סיבובים 
  ).'ת 18. (עד לסוף הסיבוב** ע 'הבאים ח'  הר2לאורך , ראשונים לאחד'  ר2לצמצם  * – 27סיבוב 

 ).'ת 12. (עד לסוף הסיבוב** ע 'הבא ח' לר, ראשונים לאחד'  ר2לצמצם  * – 28ב סיבו
 להמשיך למלא את הראש בחומר מילוי לכריות

 ).'ת 6. (לאחד לאורך כל הסיבוב'  ר2לצמצם  * – 29סיבוב 
 .לחתוך חוט, להשאיר זנב ארוך לתפירה אל הגוף

  
 אף

 ליצור את טבעת הקסם, עם צבע לבן
 .ע' ח6תוך טבעת הקסם לסרוג  ל– 1סיבוב 
 ).'ת 12. ('ע לכל ר' ח2 לאורך כל הסיבוב לסרוג – 2סיבוב 
 ).'ת 18. (עד סוף הסיבוב** ע' ח2הבא לסרוג ' לר, ע'ראשון לסרוג ח' לר * – 3סיבוב 
 ).'ת 24. (עד לסוף הסיבוב** ע ' ח2הבא ' לר, ע'הבאים ח'  הר2לאורך  * – 4סיבוב 
 ).'ת 24. ('ע לכל ר'רך כל הסיבוב לסרוג ח לאו– 8 עד 5סיבוב 

 .לחתוך חוט, למלא בחומר מילוי לכריות והשאיר זנב ארוך לתפירה אל הראש
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 חוטם
 ליצור את טבעת הקסם, עם צבע שחור

 .לחתוך חוט ולתפור על מרכז האף, ש'לסיים בע, ע' ח8 לתוך טבעת הקסם לסרוג – 1סיבוב 
  

 ) יחידות2לסרוג (אוזניים 
 ליצור את טבעת הקסם, ע לבןעם צב
 .ע' ח6 לתוך טבעת הקסם לסרוג – 1סיבוב 
 ).'ת 12. ('ע לכל ר' ח2 לאורך כל הסיבוב לסרוג – 2סיבוב 
 ).'ת 18. (עד סוף הסיבוב** ע' ח2הבא לסרוג ' לר, ע'ראשון לסרוג ח' לר * – 3סיבוב 
 ).'ת 24. (ף הסיבובעד לסו** ע ' ח2הבא ' לר, ע'הבאים ח'  הר2לאורך  * – 4סיבוב 
 ).'ת 24. ('ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 6 עד 5סיבוב 
 ).'ת 18. (עד סוף הסיבוב** הבאים לצמצם לאחד'  הר2את , ע'הבאים ח'  הר2לאורך  * – 7סיבוב 
 ).'ת 18. ('ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 15 עד 8סיבוב 
 ).'ת 14. (עד סוף הסיבוב** הבאים לצמצם לאחד'  הר2את , ע'הבאים ח'  הר2לאורך  * – 16סיבוב 

 .לחתוך חוט, להשאיר זנב ארוך לתפירה אל הראש
  

 גוף
 ליצור את טבעת הקסם, עם צבע לבן

 .ע' ח6 לתוך טבעת הקסם לסרוג – 1סיבוב 
 ).'ת 12. ('ע לכל ר' ח2 לאורך כל הסיבוב לסרוג – 2סיבוב 
 ).'ת 18. (עד סוף הסיבוב** ע' ח2הבא לסרוג ' לר, ע'ראשון לסרוג ח' לר * – 3סיבוב 
 ).'ת 24. (עד לסוף הסיבוב** ע ' ח2הבא ' לר, ע'הבאים ח'  הר2לאורך  * – 4סיבוב 
 ).'ת 30. (עד לסוף הסיבוב** ע ' ח2הבא ' לר, ע'הבאים ח'  הר3לאורך  * – 5סיבוב 
 ).'ת 36. (עד לסוף הסיבוב** ע ' ח2הבא ' לר, ע'הבאים ח'  הר4לאורך  * – 6סיבוב 
 ).'ת 36. ('ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 15 עד 7סיבוב 
 ).'ת 42. (עד לסוף הסיבוב** ע ' ח2הבא ' לר, ע'הבאים ח'  הר5לאורך  * – 16סיבוב 
 ).'ת 42. ('ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 19 עד 17סיבוב 
 ).'ת 36. (עד לסוף הסיבוב** ע 'הבאים ח'  הר5לאורך , חדראשונים לא'  ר2לצמצם  * – 20סיבוב 
 ).'ת 30. (עד לסוף הסיבוב** ע 'הבאים ח'  הר4לאורך , ראשונים לאחד'  ר2לצמצם  * – 21סיבוב 
 ).'ת 24. (עד לסוף הסיבוב** ע 'הבאים ח'  הר3לאורך , ראשונים לאחד'  ר2לצמצם  * – 22סיבוב 
 ).'ת 18. (עד לסוף הסיבוב** ע 'הבאים ח'  הר2לאורך , שונים לאחדרא'  ר2לצמצם  * – 23סיבוב 

 להתחיל למלא את הגוף בחומר מילוי לכריות
 ).'ת 12. (עד לסוף הסיבוב** ע 'הבא ח' לר, ראשונים לאחד'  ר2לצמצם  * – 24סיבוב 

 להמשיך למלא את הגוף בחומר מילוי לכריות
 ).'ת 6. (הסיבובלאחד לאורך כל '  ר2לצמצם  * – 25סיבוב 

 .לחתוך חוט, להשאיר זנב ארוך לתפירה אל הראש
  

 ) יחידות2לסרוג (רגליים קדמיות 
 ליצור את טבעת הקסם, עם צבע לבן

 .ע' ח6 לתוך טבעת הקסם לסרוג – 1סיבוב 
 ).'ת 12. ('ע לכל ר' ח2 לאורך כל הסיבוב לסרוג – 2סיבוב 
 ).'ת 18. (עד סוף הסיבוב** ע' ח2לסרוג הבא ' לר, ע'ראשון לסרוג ח' לר * – 3סיבוב 
 ).'ת 18. ('ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 7 עד 4סיבוב 
 ).'ת 12. (ע'הבאים ח'  הר6לאורך ,  פעמים6 ראשים לאחד 2לצמצם  * – 8סיבוב 

 להתחיל למלא את הרגל בחומר מילוי לכריות
 ).'ת 12 (.'ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 18 עד 9סיבוב 

 )לא יותר מידי בסוף(להמשיך למלא את הרגל בחומר מילוי לכריות 
 .לחתוך חוט, להשאיר זנב ארוך לתפירת הרגל אל הגוף

  
 ) יחידות2לסרוג (רגליים אחוריות 

 ליצור את טבעת הקסם, עם צבע לבן
 .ע' ח6 לתוך טבעת הקסם לסרוג – 1סיבוב 
 ).'ת 12. (' לכל רע' ח2 לאורך כל הסיבוב לסרוג – 2סיבוב 
 ).'ת 18. (עד סוף הסיבוב** ע' ח2הבא לסרוג ' לר, ע'ראשון לסרוג ח' לר * – 3סיבוב 
 ).'ת 18. ('ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 7 עד 4סיבוב 
 ).'ת 12. (ע'הבאים ח'  הר6לאורך ,  פעמים6 ראשים לאחד 2לצמצם  * – 8סיבוב 

 וי לכריותלהתחיל למלא את הרגל בחומר מיל
 ).'ת 12. ('ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 9סיבוב 
 ).'ת 18. (עד לסוף הסיבוב** ע' ח2הבא ' לר, ע'הראשון ח' לר *– 10סיבוב 
 ).'ת 18. ('ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח– 14 עד 11סיבוב 
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  להמשיך למלא את הרגל בחומר מילוי
 ).'ת 12. (עד לסוף הסיבוב* ע'הבא ח' לר, נים לאחד ראשים ראשו2לצמצם  * – 15סיבוב 
 ).'ת 6. (לאחד לאורך כל הסיבוב'  ר2לצמצם  * – 16סיבוב 

 .לחתוך חוט, להשאיר זנב ארוך לתפירת הרגל אל הגוף
 

 זנב
 ליצור את טבעת הקסם, עם צבע לבן

 .ע' ח4 לתוך טבעת הקסם לסרוג – 1סיבוב 
 ).'ת 8. ('ע לכל ר' ח2 לאורך כל הסיבוב לסרוג – 2סיבוב 
 ).'ת 8. ('ע לכל ר' לאורך כל הסיבוב לסרוג ח–10 עד 3סיבוב 

 .לחתוך, להשאיר חוט לתפירה אל הגוף, למלא בחומר מילוי לכריות
 

 רצועה
  עיני שרשרת3עם צבע תכלת לסרוג 

 ).'ת 2. (לסובב', לעלות ע, ע'לע הבאה ח, ע'ראשונה מהמסרגה לסרוג ח'  לע– 1שורה 
 ).'ת 2(לסובב ', לעלות ע, ע'הבא לסרוג ח' לר, ע'ראשון לסרוג ח'  לר– עד לאורך רצוי שיקיף את צוואר הכלב 2ה שור

 
 דסקית לחגורה

 ליצור את טבעת הקסם, עם צבע צהוב
 .לחתוך חוט ולחבר לרצועה, ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים בע, ע' ח6 אל תוך טבעת הקסם לסרוג – 1סיבוב 

 
 :שור לדוגמא מקוריתקי

puppy-the-kino-lil-pattern-crochet/28548679575/post/com.tumblr.littleyarnfriends://http  
  
  

    לשיערשרוולן
  

  חומרים
  מ וחוטי אקרילן"מ 5מסרגה 
  אינדקס

   עין שרשרת–' ע
   עין שטוחה–ש 'ע
   עמוד–מ 'ע
   עמוד וחצי–מח 'ע

   נוצר מסריגת עין שרשרת בסיבוב קודם–רווח 
   ראש תפר מסיבוב קודם–' ר
   תפר–' ת

  חזרה על רצף פעולות בין כוכביות** 
  

  הוראות סריגה
  )לשים לב לא לסובב את השרשרת. (ש' עיניים ולסגור לטבעת עם ע62מ לסרוג " מ5עם מסרגה 

' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע** ' לעלות ע, הבאה' מ לע'לסרוג ע, הבאה' לדלג מעל הע** , )עין שרשרת+ נחשב לעמוד ('  ע3 לעלות – 1סיבוב 
  .ראשון מתחילת הסיבוב

ש 'לסיים סיבוב בע** ' לעלות ע, מ'וח הבא לסרוג עלרו, הבא' לדלג מעל הר** ',  ע3לעלות , ש' אל הרווח הראשון משמאל לסרוג ע– 2סיבוב 
  .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' לר

  .2 לחזור על סיבוב –מ " ס20-22 עד אורך 3סיבוב 
  .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, מח'לאורך כל הסיבוב לסרוג ע, מח באותו המקום'לסרוג ע',  לעלות ע–סיבוב הבא 

  . פעמים8האחרון עוד לחזור על הסיבוב 
  להסתיר קצוות, לחתוך חוט, ע ברוורס' לאורך כל הסיבוב האחרון לסרוג ח–סיום 

  . עיני שרשרת לשרוך ולחבר חרוזים בקצוות65 לסרוג –שרוך 
  

  :קישור לדוגמא מקורית
http//:il.co.blogspot.vallieskids//092009/html.huggers-head 
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   הוראות סריגה לכובע טייסים מתוק
  

  שלוש בסוגריים-לגיל שנתיים,  חודשים12 רשומות לגיל המידות
  )40.5 (35.5 –היקף הכובע 

  חומרים
  )חוטים מתאימים לתינוקות( חוטים בצבעים שונים 2

  מ" מ5מסרגה 
   סמני צמר6
   כפתורים2

  מחט רקמה
  חוט ומחט לתפירה

  מ" ס7.5 = 1-3קוטר סיבוב , מ" ס10=  שורות 16גובה , מ" ס10=  תפרים 15 רוחב – של חצי עמוד מתח תפרים
  מינוחים מיוחדים

   תפרים באותו המקום2 סריגת –הרחבה 
   הלולאות יחד3ללפף חוט ולסגור את כל , פעמיים) להכניס לראש הבא ולמשוך, ללפף חוט על המסרגה (–צמצום 
  לשים לב לא לחתוך חוט אלא להניח אותו בצד שמאל של הסריגה, סריגת העין השטוחה בסיום כל סיבוב להחליף צבעים ב–הערה 

  אינדקס
   עין שרשרת–' ע
   עין שטוחה–ש 'ע
   חצי עמוד–ע 'ח
   ראש תפר מסיבוב קודם–' ר
   תך\ תפר –' ת

  הוראות לכובע
  ש'ולסגור לטבעת עם ע'  ע4עם צבע א לסרוג 

  )' ת8. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, ע לתוך הטבעת' ח8רוג לס',  לעלות ע– 1סיבוב 
  

  )' ת16. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, לאורך כל הסיבוב להרחיב', לעלות ע,  עם צבע ב– 2סיבוב 
  

   , פעמים8) הבא הרחבה' לר, ע'הבא לסרוג ח' לר(', לעלות ע,  עם צבע א– 3סיבוב 
  )' ת24. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע

  
  ,  פעמים8) הבא הרחבה' לר, ע'הבאים לסרוג ח'  ר2ל (', לעלות ע,  עם צבע ב– 4סיבוב 

  )' ת32. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע
  
  

  ,  פעמים8) חבההבא הר' לר, ע'הבאים לסרוג ח'  ר3ל (', לעלות ע,  עם צבע א– 5סיבוב 
  )' ת40. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע

  
  ,  פעמים8) הבא הרחבה' לר, ע'הבאים לסרוג ח'  ר4ל (', לעלות ע,  עם צבע ב– 6סיבוב 

  )' ת48. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע
  

  , פעמים8) הבא הרחבה' לר, ע'הבאים לסרוג ח'  ר5ל (', לעלות ע,  עם צבע א– 7סיבוב 
  )' ת56. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע

  
   חודשים בלבד12המשך למידה 

  )' ת56. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, ע'לאורך כל הסיבוב לסרוג ח', לעלות ע',  עם צבע ב– 8סיבוב 
  

   שלוש–המשך למידה שנתיים 
  ,  פעמים8) הבא הרחבה' לר, ע'הבאים לסרוג ח'  ר6ל (', לעלות ע', צבע ב עם – 8סיבוב 

  )' ת64. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע
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  המשך לכל המידות
  . להמשך להחליף צבע כל סיבוב–) 29 עד 9 (25 עד 9סיבובים 
  .שון מתחילת הסיבוברא' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, ע'לאורך כל הסיבוב לסרוג ח', לעלות ע

  )29 (25כ סיבובים "סה. בסיום לחתוך חוט ולהסתיר קצוות
  

  מיקום סמנים
  )56, 41, 24, 9 (49, 36, 21, 8מספר ' להכניס סמני צמר לר, מתפר האחרון שנסרג

  )58 עד 41 (49 עד 36ובין סמנים של תפרים ) 24 עד 9 (21 עד 8האוזניים נסרגות בין סמנים של תפרים 
  ימונים הבאים מומלץ לבצע עם סמן בצבע אחראת הס

  ).40 ו 25 (35 ו 22להכניס סמן בתפר 
  

  אוזן שמאל
, )24 (21ע עד לסמן 'לסרוג ח, )9 (8ע באותו המקום לסמן בתפר 'ש וסריגת ח'לחבר צבע א בע,  כצד ימין של הכובע פונה אליך– 1שורה 

  )' ת16. (לסובב', לעלות ע
  

  .לסובב', לעלות ע, ע' חזרה לסרוג ח לאורך כל השורה– 2שורה 
  

  )' ת14. (לסובב', לעלות ע, אחרונים'  ר2לצמצם , אחרונים בשורה'  ר2ע עד ל'לסרוג ח,  צמצום– 3שורה 
  

  )' ת4. (פעמים) חמש( ארבע 2-3 לחזור על שורות –) 13 עד 4 (11 עד 4שורה 
  

  )' ת2. (לסובב', לעלות ע,  לצמצם פעמיים–) 14 (12שורה 
  
  )' ת1. ( צמצום–) 15 (13ורה ש
  

  שרוך
  .לחתוך חוט ולהסתיר קצוות, ראשונה מהמסרגה ולאורך כל עיני השרשרת' ש לע'לסרוג ע,  עיני שרשרת14 לסרוג –) 16 (14שורה 

  
  אוזן ימין

, )56 (49ע עד לסמן 'רוג חלס, )41 (36ע באותו המקום לסמן בתפר 'ש וסריגת ח'לחבר צבע א בע,  כצד ימין של הכובע פונה אליך– 1שורה 
  )'ת) 16 (14. (לסובב', לעלות ע

  
  . לסרוג את השורות של אוזן שמאל–) 16 עד 2 (14 עד 2שורה 

  
  מצחייה מתקפלת

, )40 (35ע עד לסמן 'לסרוג ח) 25 (22ע באותו המקום לסמן בתפר 'ש וסריגת ח'לחבר צבע א בע,  כצד ימין של הכובע פונה אליך- 1שורה 
  )'ת) 16 (14. (לסובב, 'לעלות ע

  
   .לסובב', לעלות ע, ע' לאורך כל השורה לסרוג ח– 2שורה 

  
' לר',  ר2לדלג מעל ',  ע2לעלות , ע'הבאים ח' הר) 10 (8לאורך ',  ר2לדלג מעל ',  ע2לעלות , ע'ראשון ח'  לר–) חורים לכפתורים (3שורה 

  .לסובב', לעלות ע, ע'האחרון ח
  

  .לחתוך חוט ולהסתיר קצוות', לסיים בע. ורווח עין שרשרת' ע לכל ר'ה לסרוג ח לארוך כל השור– 4שורה 
  

  .לקפל את המצחייה לכיוון הכובע ולתפור את הכפתורים היכן שיש חורים
  

  :קישור לדוגמא מקורית
com.artredhe.www://http/pdf/patterns/files/pdf.0110SN  

  
  



 35

 צעצוע סרוג 
 

 חומרים
 מ" מ3מסרגה 

 צמר כותנה או מעורב פוליאמיד
 חומר מילוי אקרילן לכריות

 מחט רקמה
  הסריגה מתבצעת בסיבובים רציפים- הערה

  אינדקס
   עין שרשרת–' ע
   עין שטוחה–ש 'ע
   חצי עמוד–ע 'ח
   ראש תפר מסיבוב קודם–' ר
   תך\תפר  –' ת
  

 :הוראות לכדור קטן
 להתחיל עם טבעת הקסם

 ע' ח6 לתוך הטבעת לסרוג - 1סיבוב 
 

 ).'ת 12. ( ע לכל ראש' ח2 לאורך כל הסיבוב לסרוג - 2סיבוב 
 

 ).'ת 18. ( פעמים6לחזור על הפעולות בסוגריים ) ע' ח2אל הראש הבא לסרוג , ע'אל הראש הבא לסרוג ח (- 3סיבוב 
 

 ).'ת 18. (ע לכל ראש'סיבוב לסרוג חלאורך כל ה - 7 עד 4סיבוב 
 

 ).'ת 12. ( פעמים6לחזור על הפעולות בסוגריים )  הראשים הבאים לצמצם לראש אחד2את , ע'לראש ראשון לסרוג ח (- 8סיבוב 
 

 למלא בחומר מילוי אקרילן לכריות
 

 ).'ת 6. ( ראשים לאחד2 לאורך כל הסיבוב לצמצם - 9סיבוב 
 

 ב לתפירה ולחתוך חוטלהשאיר זנ
 

 .9י תפיסת כל הראשים של סיבוב "להשחיל מחט רקמה ולסגור את הסיבוב האחרון ע, לסגירת הסיבוב האחרון
 

 :קישור לדוגמא מקורית
php.beads-wooden-crochet-with-toy-teething-toys/com.eetbabiesohsw.www://http  

  
  

  הוראות סריגה לכובע
 

 חומרים
 מ וצמר תואם" מ6מסרגה 
 אינדקס

  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  חצי עמוד–ע 'ח
  עמוד-מ 'ע
  לחזור על רצף פעולות בין כוכביות *

 וד עיני שרשרת לא נחשב לתפר עמ2 לעלות –הערה 
 

  חודשים3כובע לגיל הוראות ל
 

ש מסביב לשרשרת העיניים הראשונה 'לסגור את הטבעת ולסיים סיבוב בע',  עמ10לתוך טבעת הקסם לסרוג ',  ע2 לעלות – 1סיבוב 
 .מתחילת הסיבוב

 
 .שרשרת העיניים מתחילת הסיבובש מסביב ל'לסיים סיבוב בע, מסיבוב ראשון' מ לכל ר' ע2לאורך כל הסיבוב לסרוג ',  ע2 לעלות – 2סיבוב 

 
  * מ 'הבאים ע'  הר2לאורך , מ' ע2הראשון ' לר* ',  ע2 לעלות – 3סיבוב 
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 ).'ת 27. (ש מסביב לשרשרת העיניים מתחילת הסיבוב'לסיים סיבוב בע
 

 ).'ת 27. (מ'לאורך כל הסיבוב לסרוג ע',  ע2 לעלות – 8 עד 4סיבוב 
 

 ) יחידות2לסרוג (אוזניים 
 

  עם טבעת הקסםלהתחיל
 ).'ת 6. (לסובב', לעלות ע, ע' ח6אל תוך טבעת הקסם לסרוג ',  לעלות ע– 1סיבוב 
 ).'ת 12. (מסיבוב ראשון' ע לכל ר' ח2 לאורך כל הסיבוב לסרוג – 2סיבוב 

 .להשאיר זנב ארוך לתפירת האוזניים אל הכובע
 

 :קישור לדוגמא מקורית
html.3-ears-with-hat-bear-fuzzy-pattern-free//042011/il.co.blogspot.allicrafts://http  

  
  

 כובע חמנייה לגיל שנה עד שנתיים
 

 חומרים
 מ" מ5מסרגה 

 מחט רקמה
 כדור אחד צבע חום

  ע צהובכדורים צב 2
 . עיני שרשרת בתחילת סיבוב נחשבות לתפר עמוד3 – הערה

 אינדקס
  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  עמוד–מ 'ע
  עמוד וחצי–מח 'ע
  שורה קודמת\ ראש תפר מסיבוב –' ר
  תך\ תפר –' ת
  

 הוראות סריגה
 ש'לסגור לטבעת עם ע,  עיני שרשרת3להתחיל עם 

 ).'ת 10. (תפר ראשון מתחילת הסיבוב' ש לר'לסיים סיבוב בע, מ לתוך הטבעת' ע9 לסרוג',  ע3 לעלות – 1סיבוב 
 

 ).'ת 20. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע', מ לכל ר' ע2לאורך כל הסיבוב לסרוג ',  ע3 לעלות – 2סיבוב 
 

  , פעמים 9) מ' ע2הבא ' לר, מ'הבא ע' לר(, מ' ע2הבא ' לר',  ע3 לעלות – 3סיבוב 
 ).'ת 30. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע

 
ראשון ' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע,  פעמים9) מ' ע2הבא ' לר, מ'הבאים ע'  הר2ל (, מ' ע2הבא ' לר, מ'הבא ע' לר',  ע3 לעלות – 4סיבוב 

 ).'ת 40. (מתחילת הסיבוב
 

' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע,  פעמים9) מ' ע2הבא ' לר, מ'הבאים ע'  הר3ל (, מ' ע2 הבא 'לר, מ'הבאים ע'  הר2ל ',  ע3 לעלות – 5סיבוב 
 ).'ת 50. (ראשון מתחילת הסיבוב

 
' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע,  פעמים9) מ' ע2הבא ' לר, מ'הבאים ע'  הר4ל (, מ' ע2הבא ' לר, מ'הבאים ע'  הר3ל ',  ע3 לעלות – 6סיבוב 

 ).'ת 60(. ראשון מתחילת הסיבוב
 

 ).'ת 60. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע', מ לכל ר'לאורך כל הסיבוב לסרוג ע',  ע3 לעלות – 12 עד 7סיבוב 
 

 להחליף צבע
 ).'ת 60. (ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע', מ לכל ר'לאורך כל הסיבוב לסרוג ע',  ע3 לעלות – 14 עד 13סיבוב 
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לסיים סיבוב , )מומלץ בלולאה אחורית של הראש כדי להקל על השלב הבא(' מח לכל ר'לאורך כל הסיבוב לסרוג ע',  ע2 לעלות – 15סיבוב 

 ).'ת 60. (לחתוך חוט ולהסתיר קצוות, ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'בע
 
 

 בסיס פרח
זהו החוט האופקי שבולט כמו פס בגלל סריגה ללולאה (סיבוב האחרון מח הראשון של ה'ש את הצבע האחרון שסרגת איתו לצד הע'לחבר בע

 .)אחורית בסיבוב אחרון
 

. ע אל החוט האופקי שבולט מצד כל תפר של הסיבוב האחרון'לאורך כל הסיבוב לסרוג ח, ע באותו המקום'לסרוג ח',  לעלות ע–סיבוב הבא 
 ).'ת 60(

 
 בות לתפר עיני שרשרת בתחילת סיבוב לא נחש2 – 1הערה 
  החוטים יחד2 לצרף לסרוגה חוט נוסף מאותו הצבע ולסרוג את עלי הפרח עם – 2הערה 

 
 יצירת העלים

 ).'ת 6. (לסובב',  ע2לעלות , מח'הבאים לסרוג ע'  הר5לאורך , מח באותו המקום'ע',  ע2 לעלות -1שורה 
 

 .לסובב',  ע2לעלות . מח' לאורך כל השורה לסרוג ע– 3 עד 2שורה 
 
 ).'ת 4. (לסובב'  ע2לעלות , אחרונים לאחד'  ר2צמצום , מח'הבאים ע'  הר2ל, לאחד'  ר2 צמצום – 4ורה ש
 

 .לסובב',  ע2לעלות .  לצמצום פעמיים– 5שורה 
 

 ).'ת 1. (לסובב', לעלות ע,  לצמצם פעם אחת- 6שורה 
 

 .)ראשון של העלה השני' נחשב לת(מח ' עהבא' לר, ש לאורך צידי השורה עד שמגיעים לבסיס העלה' לסרוג ע– 7שורה 
 

 . עלי חמנייה10 עד לקבלת 1-7לסריגת העלה הבא לחזור על שורות 
 

 .ש לאורך כל היקף העלים לגימור' לסרוג ע–סיום 
 

 :קישור לדוגמא מקורית
html.hat-sun-sunflower//052012/il.co.blogspot.cape-my-earning://http 
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  תיק כייפי לים מחוטי ניילון
 

 אינדקס
  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  חצי עמוד–ע 'ח

  ראשים לראש אחד2 להפוך –צמצום 
 ראש תפר מסיבוב קודם–' ר
  תך\ תפר –' ת

 חומרים
  ממ3.5סרגה מ

 מחט רקמה
 )חום כהה'  ג60, חום'  ג60', בג'  ג180ראפיה (חוט ניילון 

 מ" מ15סטים של לולאות חירור בגודל  12
  ידיות

 מחט חזקה לתפירה
 ממחטה לעיטור התיק

 
  מ" ס10 על 10ריבוע =  שורות 14תפרים על  16

  אחורית בלבד התיק נסרג מהבסיס כלפי מעלה בסיבובים רציפים ובלולאה– הערה
 מומלץ להשתמש בסמן צמר

  
  הוראות סריגה

 בסיס התיק
 עם צבע חום כהה

 .ש'לסגור לטבעת בע,  עיני שרשרת3להתחיל עם 
 .ע לתוך הטבעת' ח8',  לעלות ע– 1סיבוב 
 ).'ת 16. ('ע לכל ר' ח2 לאורך כל הסיבוב לסרוג – 2סיבוב 
 ).'ת 24. (ף הסיבובעד לסו) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשון ח' לר (– 3סיבוב 
 ).'ת 32. (עד לסוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים ח'  ר2ל  (– 4סיבוב 
 ).'ת 40. (עד לסוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים ח'  ר3ל  (– 5סיבוב 
 ).'ת 48. (עד לסוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים ח'  ר4ל  (– 6סיבוב 
 ).'ת 56. (עד לסוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ם חראשוני'  ר5ל  (– 7סיבוב 
 ).'ת 64. (עד לסוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים ח'  ר6ל  (– 8סיבוב 
 ).'ת 72. (עד לסוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים ח'  ר7ל  (– 9סיבוב 
 ).'ת 80. (עד לסוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים ח'  ר8ל  (– 10סיבוב 
 ).'ת 88. (עד לסוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים ח'  ר9ל  (– 11סיבוב 
 ).'ת 96. (עד לסוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים ח'  ר10ל  (– 12סיבוב 
 ).'ת 104. (עד לסוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים ח'  ר11ל  (– 13סיבוב 
 ).'ת 112. (עד לסוף הסיבוב) ע' ח2הבא '  לר,ע'ראשונים ח'  ר12ל  (- 14סיבוב 

 
  גוף התיק

 ).'ת 112. ('ע לכל ר' לארוך כל הסיבוב לסרוג ח– 16 עד 15סיבוב 
 ).'ת 120. (עד לסוף הסיבוב) ע' ח2הבא ' לר, ע'ראשונים ח'  ר13ל  (- 17סיבוב 
 ).'ת 120. ('ע לכל ר' לארוך כל הסיבוב לסרוג ח– 19 עד 18סיבוב 
 ).'ת 136. ( שוב17 ועל 19-17 לחזור על סיבובים – 23 עד 02סיבוב 

 להחליף לצבע חום
 ).'ת 136. ('ע לכל ר' כל הסיבוב לסרוג ח- 25 עד 24סיבוב 
 ).'ת 152. ( שוב17 ועל 19-17 לחזור על סיבובים – 29 עד 26סיבוב 
 ).'ת 152. ('ע לכל ר' כל הסיבוב לסרוג ח- 40 עד 30סיבוב 

 'גלהחליף לצבע ב
 ).'ת 152. ('ע לכל ר' כל הסיבוב לסרוג ח- 53 עד 41סיבוב 
לחזור על * ע'הבאים ח'  הר12לאורך , אחד' לדלג מעל ר', לעלות ע, ע'הבאים ח'  הר11לאורך , אחד' לדלג מעל ר', לעלות ע * –54סיבוב 

  חורים12הפעולות בין הכוכביות עד לקבלת 
 .ע'וג ח לאורך כל הסיבוב לסר– 56 עד 55סיבוב 

 לחבר דסקיות וחגורה בתפירה
  

  :קישור לדוגמא מקורית
html.pattern-tutorial-bag-beach-straw-crochet//082010/com.craftpassion.www://http  

  



 39

  
  גדלים2ת סריגה לפוף חוטי טריקו ב הוראו

 
 )13,14,15 וגם 6,7,8לא לסרוג סיבובים ( כדורים של קילו 2מ צריך " ס50לפוף קטן בהיקף 
  כדורים של קילו3מ צריך " ס60לפוף גדול בהיקף 

 מ" מ10מסרגה 
 

 הסריגה מתבצעת בסיבובים רציפים
 מומלץ להשתמש בסמן צמר לסימון תחילת סיבוב

 אינדקס
  עין שרשרת– 'ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  עמוד–מ 'ע
  ראש תפר מסיבוב קודם–' ר
  תך\ תפר –' ת
 

  הוראות סריגה
 ש' עיני שרשרת ולסגור לטבעת עם ע7להתחיל עם 

 
  ).'ת 12. (מ' ע11לתוך הטבעת לסרוג ',  ע2 לעלות – 1סיבוב 
 ).'ת 24. ('מ לכל ר' ע2 לאורך כל הסיבוב לסרוג – 2סיבוב 
 ).'ת 36. (עד לסוף הסיבוב) מ' ע2הבא לסרוג ' לר, מ'הבא לסרוג ע'  ר1ל  (– 3סיבוב 
 ).'ת 48. (עד לסוף הסיבוב) מ' ע2הבא לסרוג ' לר, מ'הבאים לסרוג ע'  הר2ל  (– 4סיבוב 
 ).'ת 60. (עד לסוף הסיבוב) מ' ע2הבא לסרוג ' לר, מ'הבאים לסרוג ע'  הר3ל  (– 5סיבוב 
 ).'ת 72. (עד לסוף הסיבוב) מ' ע2הבא לסרוג ' לר, מ'אים לסרוג עהב'  הר4ל  (– 6סיבוב 
 ).'ת 84. (עד לסוף הסיבוב) מ' ע2הבא לסרוג ' לר, מ'הבאים לסרוג ע'  הר5ל  (– 7סיבוב 
 ).'ת 96. (עד לסוף הסיבוב) מ' ע2הבא לסרוג ' לר, מ'הבאים לסרוג ע'  הר6ל  (– 8סיבוב 
 ).'ת 96. (מ' לסרוג ע לאורך כל הסיבוב– 12 עד 9סיבוב 
 ).'ת 84. (עד לסוף הסיבוב) הבאים לצמצם לאחד'  הר2את , מ'הבאים לסרוג ע'  הר8ל  (– 13סיבוב 
 ).'ת 72. (עד לסוף הסיבוב) הבאים לצמצם לאחד'  הר2את , מ'הבאים לסרוג ע'  הר7ל  (– 14סיבוב 
 ).'ת 60. (עד לסוף הסיבוב)  לאחדהבאים לצמצם'  הר2את , מ'הבאים לסרוג ע'  הר6ל  (– 15סיבוב 
 ).'ת 48. (עד לסוף הסיבוב) הבאים לצמצם לאחד'  הר2את , מ'הבאים לסרוג ע'  הר5ל  (– 16סיבוב 

 
 .בשלב זה למלא את הפוף בחומר מילוי

 מומלץ קודם להכניס חומר מילוי לתוך כיס בד גמיש ואת הבד המלא להכניס אל הפוף
 

 סריגת בסיס הפוף
 ש' עיני שרשרת ולסגור לטבעת עם ע7 להתחיל עם

 ).'ת 12. (מ' ע11לתוך הטבעת לסרוג ',  ע2 לעלות – 1סיבוב 
 ).'ת 24. ('מ לכל ר' ע2 לאורך כל הסיבוב לסרוג – 2סיבוב 
 ).'ת 36. (עד לסוף הסיבוב) מ' ע2הבא לסרוג ' לר, מ'הבא לסרוג ע'  ר1ל  (– 3סיבוב 
 ).'ת 48. (עד לסוף הסיבוב) מ' ע2הבא לסרוג ' לר, מ'הבאים לסרוג ע'  הר2ל  (– 4סיבוב 

 ש'לתפוס את בסיס הפוף אל החלק העליון של הפוף בסריגת ע
  

 :קישור לדוגמא מקורית
/pattern-pouf-crochet//04/022013/com.lvlyblog://http  
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 : לשטיחון מלבניהוראות סריגה
  

  וצמרים תואמים6 – 7עם מסרגה 
 

  עיני שרשרת33להתחיל עם 
 

 ).'ת 32. (לסובב, לעלות עין,  לאורך כל עיני השרשרת לסרוג עין שטוחה– 1שורה 
 

  ,  לאורך כל הראשים בשורה לסרוג עין שטוחה בלולאה אחורית בלבד- 2שורה 
 ).'ת 32. (ובבלס, לעלות עין

 
  ולהחליף צבעים לפי טעם אישי2 לחזור על שורה – 87 עד 3שורות 

 
 :קישור לדוגמא מקורית

html.instructions-rug-spring-ystripe//032012/il.co.blogspot.crochetincolor://http 
   

  
  שמיכה בובתית

 
 מ" ס114מ על " ס104מידה סופית 

  חומרים
  אקרילן%100 צבעים 3צמרים ב 

 מ" מ5.5מסרגה + מ " מ5מסרגה 
 אינדקס

  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  חצי עמוד–ע 'ח
  עמוד–מ 'ע
  ראש תפר משורה קודמת–' ר

   באותו המקום עמודים הנסרגים5 –צדפה 
 חזרה על רצף פעולות בין כוכביות *
 

 הוראות
  עיני שרשרת129מ לסרוג " מ5עם צבע א ומסרגה 

  , * הבאה צדפה' לע',  ע2לדלג על , הבאה' מ לע'ע',  ע2לדלג על *  מהמסרגה לסרוג צדפה6'  לע– 1שורה 
 .ובבלס',  ע3לעלות , אחרונה' מ לע'לסרוג ע',  ע2בסוף השרשרת לדלג מעל 

 
  , *מ'מ הבא לסרוג ע'הע' לר',  ר2לדלג מעל , למרכז הצדפה משורה קודמת לסרוג צדפה *– 2שורה 

 .לחבר צבע ב, לסובב ,להסתיר קצוות, לחתוך חוט', לעלות ע, מ'מ האחרון לסרוג ע'הע' לר
  כל פעם פעמיים עם אותו הצבע2לחזור על שורה 

  רצועות מכל צבע8כ "לסרוג סה
 ג,ב,ר הצבעים אלשמור על סד

 
 היקף השמיכה

 .ש'פינה ימנית של השמיכה עם ע' מ לחבר חוט לר" מ5.5עם צבע א ומסרגה 
, *מ הבא'הע' מ לר' ע6לסרוג , מ'של ע'  ר2לדלג מעל , ע'למרכז הצדפה משורה קודמת לסרוג ח* , מ באותו המקום' ע5לסרוג ',  ע3לעלות 

   עמודים6אחרון לסרוג ' לר
  ורות לסרוגלאורך צידי הש

 . עמודים6בפינה התחתונה לסרוג , *'לעלות ע, )ע'ח',  ע3לעלות , ע'ח(העמוד לסרוג ) צד(על גוף  *
 .  עמודים6בסוף השורה לסרוג , *מ'המכילה ע' מ לע' ע6, המכילה את הצדפה' ע לע'ח* לאורך שרשרת העיניים הבסיסית לסרוג 

 . עמודים6בפינה התחתונה לסרוג , *'לעלות ע, )ע'ח',  ע3לעלות , ע'ח(העמוד לסרוג ) צד(על גוף  *
  לחתוך חוט ולהסתיר קצוות

  
  :קישור לדוגמא מקורית

1/ml/Blanket-First-Babys/Baby-for-Crochet/com.favecrafts.www://http 
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 צמיד מתוק וקל לסריגה

 
  חומרים
  מ" מ4-5מסרגה 

  חוט אקרילן או כותנה
  אינדקס

  עין שרשרת–' ע
  חצי עמוד–ע 'ח
  ראש תפר משורה קודמת–' ר

 
 הוראות

  עיניים16עם צבע א לסרוג 
 

  , ע'הבאים ח'  הר5לאורך ,  לסרוג צמצום של חצי עמוד לעין שנייה ושלישית מהמסרגה– 1שורה 
 .אחרונות בשרשרת'  ע2לסרוג צמצום חצי עמוד ל , ע'הבאות ח'  הע5ל, ע' ח3הבאה ' לע
 

  , ע'הבאים לסרוג ח'  הר5לאורך , ע' ח3הבא ' לר, ע'הבאים לסרוג ח'  הר5לאורך , ע'לאחד עם ח'  ר2 צמצום – 2שורה 
 .ע אחד'האחרונים לצמצם לח'  הר2את 

 
 להחליף לצבע ב

 
 . שורות2ד לאורך שיקיף את פרק כף היד ולהחליף צבע כל  ע2להמשיך לסרוג את שורה 

 
 .לסיים עם צבע ב ולחבר בתפירה את השורה האחרונה לראשונה

 
 .לסרוג מסביב להיקף הרצועה תפרים של חצי עמוד

  
 :קישור לדוגמא מקורית

/pattern-crochet-free-cuff-chevron/com.mooglyblog.www://http  
  
  

  ארנק קל לסריגה עם בטנה
  

 אינדקס 
  עין שרשרת-' ע
   עין שטוחה–ש 'ע
  חצי עמוד–ע 'ח
 חזרה על רצף פעולות **- 
  ראש משורה קודמת–' ר
  תפר-' ת

 חומרים
 ' ג50מ וחוט כותנה מחבילה של " מ4מסרגה 

 כפתור
 מ"ס X  47מ" ס28חתיכת בד בגודל 

 חוטי תפירה בצבעים תואמים
 מחט רקמה

 ב,מסומנים באותיות א, צבעים לפי בחירה אישית
 

 הוראות
 שרשרת'  ע50עם צבע א להתחיל עם 

 .לסובב', לעלות ע. עד סוף השורה** הבאה' ע לע'לסרוג ח, אחת' לדלג מעל ע',  לעלות ע-** 1שורה 
 

 ע לרווח עין שרשרת'לסרוג ח, ראשון' לדלג מעל ר, שוב'  לעלות ע-מ " ס9 ועד לאורך 2שורה 
 .לסובב', לעלות ע, עד סוף השורה** ע לרווח עין שרשרת הבא'לסרוג ח' לעלות ע **
 

 .מ משורת החלפת הצבע" ס16להחליף לצבע ב ולהמשיך לסרוג את אותה הדוגמא עד לאורך 
 

 .מ משורת החלפת הצבע" ס18 אותה הדוגמא עד לאורך להחליף חזרה לצבע א ולהמשיך לסרוג את
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 .או כמה שצריך לגודל הכפתור ולקבע אותן לאותו המקום ליצירת טבעת עבור הכפתור, עיני שרשרת 7לעלות , במרכז שורה אחרונה
 .לחתוך חוט ולהסתיר קצוות

 
רגתי את הדוגמא הבנתי שקל יותר לסרוג את תחילת לאחר שס. שרשרת אחת ומסובבים'  בדוגמא המקורית עולים בסוף השורה ע–הערה 

 . עיניים בסוף כל שורה2השורה הבאה אם עולים 
 

 בטנה
 .לקפל מכפלת פנימה ולתפוס עם סיכות את הבד החתוך לבד הסרוג. מ מכל כיוון" ס2לחתוך בד שבמידותיו יהיה גדול ב 

 .דומה ככל שניתןצריך להשתמש בחוט עם צבע , לשים לב שכדי שהתפירה תהיה נסתרת
 

 :קישור לדוגמא מקורית
/clutch-crochet-deco-art//08/082012/com.19bynumber://http  

  
  

 הוראות סריגה לכיסוי מיטה מקסים
 

 מ" ס178) םפרחי28(מ על " ס170) פרחים27(מידה סופית 
 

  חומרים
  כדורים בצבעים שונים6

 מ" מ4מסרגה 
 מחט רקמה

 מ" ס7גודל פרח אחד בערך 
 אינדקס

  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  ראש תפר מסיבוב קודם–' ר
  תך\ תפר –' ת

 חזרה על רצף פעולות בין כוכביות **
  

  הוראות
 פרח ראשון

 .ש'לסגור לטבעת עם ע,  עיני שרשרת6להתחיל עם 
 

 .ראשון מתחילת הסיבוב' ת' ש לר'לסיים סיבוב בע, ע' ח14 לתוך הטבעת לסרוג – 1סיבוב 
 

לחזור על רצף הפעולות בין הכוכביות עד לסוף * הבא' ע לר'ח, אחד' לדלג מעל ר',  ע12לעלות **, ע באותו המקום'ח',  לעלות ע– 2סיבוב 
 . טבעות6כ "הסיבוב לסה

 
לחזור על רצף הפעולות בין הכוכביות עד * ע ' לסרוג ח1הבא מסיבוב ' אל הר',  ע14לעלות ** , ש' לסרוג ע1בוב הבא מסי'  אל הר– 3סיבוב 

 . טבעות6כ "לסוף הסיבוב לסה
  לחתוך חוט

 
 :לדוגמא,  לפי התרשים3 ולחבר את הפרחים אחד לשני במהלך סיבוב 2 לסרוג באותה הדרך עד סוף סיבוב את הפרחים הבאים

 
 .מסיבוב ראשון'  עיני שרשרת ואז חצי עמוד לר7 עיניים של הפרח הראשון ולהמשיך ל14ש לשרשרת 'לחבר בע, )14מתוך ה( עיניים 7לסרוג 

 
 :לדוגמא מקוריתקישור 

cyanne/patterns/com.berroco.www://http  
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   רט בובתי לשיערס
 

 חומרים
 מ" מ5מסרגה 

 מחט רקמה
 צמר אקרילן

 אינדקס
  עין שרשרת–' ע
  עין שטוחה–ש 'ע
  עמוד-מ 'ע

 
 :פפיוןהוראות סריגה ל

  עיני שרשרת15להתחיל עם 
 

  ', מ לכל ע'לאורך כל השורה לסרוג ע, מ' מהמסרגה לסרוג ע3'  לע– 1שורה 
 .לסובב, )מ'נחשב לע('  ע2לעלות 

 
 .לסובב',  ע2לעלות , מ'לאורך כל השורה לסרוג ע, מ'השני לסרוג ע'  לר– 2 שורה

 
 . 2 לחזור על שורה – 4 עד 3שורה 

 ' ע2 לא לעלות 4בסיום שורה 
 .לחתוך חוט ולהסתיר קצוות

 
 .ללפף ולמעוך את מרכז המלבן מספר פעמים עם חוט הצמר ובסיום לקשור, ליצירת מראה הפפיון

 
 :רצועה לשיער

להוסיף עוד , אם השרשרת קצרה מידי. לבדוק שהשרשרת מקיפה את הראש כך שהיא מספיקה גם לקשירה.  עיני שרשרת90חיל עם להת
 .לפרום עיני שרשרת, אם השרשרת ארוכה מידי. עיני שרשרת

 
 .חתוך חוט ולהסתיר קצוותל, לחיזוק' בסיום לעלות ע. ע'לאורך כל עיני השרשרת לסרוג ח, ע'ראשונה מהמסרגה לסרוג ח'  לע– 1שורה 

 
 .לחבר את הפפיון אל הרצועה בתפירה

  
 :קישור לדוגמא מקורית

html.headband-bow-pattern-chetcro-free//112010/il.co.blogspot.cornflowerbluestudio://http  
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  כובע מתוק בקלי קלות
 

  – הערה
 .הסיבוב ראשון מתחילת' ת' ש לר'את כל הסיבובים לסיים בע** 

 '.בתחילת סיבוב אינן נחשבות לת' ע 2*  *
  חומרים
 מ" מ5מסרגה 

 מ" ס52 –מתאים להיקף ראש 
  אינדקס

  עין שרשרת–' ע
 עין שטוחה –ש 'ע
  חצי עמוד–ע 'ח
  ראש תפר מסיבוב קודם–' ר
  תך\ תפר –' ת
 חזרה על רצף פעולות בין כוכביות*  *
 

  הוראות
  עיני שרשרת3 –התחלה 

  – 1סיבוב 
 ).'ת 12(ש 'לסיים בע, מ' ע11 מהמסרגה לסרוג 2' לע
 

 ).'ת 24(ש 'לסיים בע', מ לכל ר' ע2לאורך כל הסיבוב ',  ע2 לעלות – 2סיבוב 
 

 ).'ת 36(ש 'לסיים בע* מ 'הבא ע' לר, מ' ע2ראשון ' לר* ',  ע2 לעלות – 3סיבוב 
 

 ).'ת 48(ש 'לסיים בע* מ 'הבאים ע'  ר2ל , מ' ע2ראשון ' לר* ',  ע2 לעלות - 4סיבוב 
 

 ).'ת 60(ש 'לסיים בע* מ 'הבאים ע'  ר3ל , מ' ע2ראשון ' לר* ',  ע2 לעלות - 5סיבוב 
 

 ).'ת 60(ש 'לסיים בע', מ לכל ר'לאורך כל הסיבוב לסרוג ע',  ע2 לעלות – 8 עד 6סיבוב 
 

, מ' לסרוג ע10ה' לר, הבאים'  הר9לדלג על ',  ע10לעלות , מ'הבאים ע'  הר21לאורך , מ באותו המקום'לסרוג ע',  ע2 לעלות – 9סיבוב 
 .ש'לסיים בע, מ לאורך כל הסיבוב'להמשיך לסרוג ע

 
 לסרוג 11ה' לר, הבאים'  הר10לדלג על ',  ע10לעלות , מ'הבאים ע'  הר21לאורך , מ באותו המקום'לסרוג ע',  ע2עלות  ל- 12 עד 10סיבוב 

  ש'לסיים בע, מ לאורך כל הסיבוב'להמשיך לסרוג ע, מ'ע
 

ע את כל שרשראות 'פר חלתפוס עם ת',  ע5לעלות , הבאים'  הר21ע לאורך 'להמשיך לסרוג ח, ע באותו המקום'ח',  לעלות ע– 13סיבוב 
להמשיך , ע'הבא ח' לר',  ע5לעלות , ) ראשים9הסיבוב הראשון בו מדלגים על  (9 מסיבוב 5מספר ' העיניים מסיבובים קודמים וגם את ת

 .להסתיר קצוות, לחתוך חוט, ש'לסיים בע, ע לאורך הסיבוב'לסרוג ח
 

  :קישור לדוגמא מקורית
html.butterfly-olivias//062009/il.co.blogspot.vallieskids://http  

  
  
  

  חג חירות שמח
  וסריגה מהנה

  אפרת 


