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  חומרים

 מ"מ 2.5מסרגה אחת 

 תואםוחוט 

 רקמהמחט 

 מספריים

 

עמוד  'מע חצי עמוד  ח'ע שרשרת עיןע'  אינדקס

   נוצר מסריגת עיני שרשרת בשורה קודמת רווח

  חזרה על הפעולות בין הכוכביות **

 הוראות סריגה 

 18ה מכפל

 11עד  2 שורות חזרה 

 

  ע' 30להתחיל עם 

ע', לדלג לעלות  **אל ע' שישית לסרוג ע'מ  1 שורה

עד סוף  **מעל ע', אל הע' הבאה לסרוג ע'מ 

 ע', לסובב.  3השורה לעלות בסוף  ,השורה

 

אל הע'מ הבא לסרוג ע'מ, , לדלג מעל רווח  2ה שור

אל הע'מ הבא לסרוג , לעלות ע', לדלג מעל רווח **

, לעלות ע', אל הרווח פעמים 3לחזור עוד  ** ע'מ

אל , לדלג מעל רווחע'מ, לעלות ע',  3בא לסרוג ה

, לעלות ע', לדלג מעל רווח **הע'מ הבא לסרוג ע'מ, 

 ,פעמים 3לחזור עוד  ** אל הע'מ הבא לסרוג ע'מ

ע',  3לעלות ע', אל הרווח אחרון לסרוג ע'מ, לעלות 

 לסובב.

 

אל הע'מ הבא לסרוג ע'מ, , לדלג מעל רווח  3ה שור

אל הע'מ הבא לסרוג , לעלות ע', לדלג מעל רווח **

בא , לעלות ע', אל הרווח הפעמייםלחזור עוד  ** ע'מ

אל  ע'מ, 3לדלג מעל ע',  4ע'מ, לעלות  3לסרוג 

, לדלג מעל ע' לעלות ** ע'מ, 3הבא לסרוג  הרווח

 3לחזור עוד  ** אל הע'מ הבא לסרוג ע'מ, רווח

לעלות ע', אל הרווח אחרון לסרוג ע'מ,  ,פעמים

 ע', לסובב. 3לעלות 

 

אל הע'מ הבא לסרוג ע'מ, , לדלג מעל רווח 4ה שור

אל הע'מ הבא לסרוג , לעלות ע', לדלג מעל רווח **

, לעלות ע', אל הרווח פעם אחתלחזור עוד  ** ע'מ

אל הרווח הבא ע',  3ע'מ, לעלות  3בא לסרוג ה

 הרווחאל  ע'מ, 3לדלג מעל ע',  3ח'ע, לעלות  לסרוג

אל , , לדלג מעל רווחע' לעלות ** ע'מ, 3הבא לסרוג 

לעלות  ,פעמייםלחזור עוד  ** הע'מ הבא לסרוג ע'מ

 ע', לסובב. 3ע', אל הרווח אחרון לסרוג ע'מ, לעלות 

 

אל הע'מ הבא לסרוג ע'מ, , לדלג מעל רווח 5ה שור

אל הע'מ הבא לסרוג , לעלות ע', לדלג מעל רווח

ע'מ, לעלות  3בא לסרוג , לעלות ע', אל הרווח הע'מ

אל הרווח שלפני החצי עמוד לסרוג ח'ע, אל ר' ע',  3

החצי עמוד  שאחריאל הרווח הח'ע לסרוג ח'ע, 

 הרווחאל  ע'מ, 3לדלג מעל ע',  3לעלות  לסרוג ח'ע,

אל , , לדלג מעל רווחע' לעלות ** ע'מ, 3הבא לסרוג 

 ,פעם אחתלחזור עוד  ** הע'מ הבא לסרוג ע'מ

ע',  3לעלות ע', אל הרווח אחרון לסרוג ע'מ, לעלות 

 לסובב.

 

אל הע'מ הבא לסרוג ע'מ, , לדלג מעל רווח 6ה שור

ע',  3ע'מ, לעלות  3בא לסרוג אל הרווח הלעלות ע', 

לאורך לסרוג ח'ע, הבא אל הרווח שלפני החצי עמוד 

החצי  שאחריאל הרווח , הח'ע לסרוג הר' הבאים 3

 3לדלג מעל ע',  3לעלות  לסרוג ח'ע,האחרון עמוד 

, לדלג ע' לעלות ע'מ, 3הבא לסרוג  הרווחאל  ע'מ,

לעלות ע', אל  ,מא לסרוג ע'אל הע'מ הב, מעל רווח

 ע', לסובב. 3הרווח אחרון לסרוג ע'מ, לעלות 

 

אל הע'מ הבא לסרוג ע'מ, , לדלג מעל רווח 7ה שור

אל הע'מ הבא לסרוג , לעלות ע', לדלג מעל רווח

בא אל הרווח הע'מ,  2לדלג מעל , לעלות ע', ע'מ

 3לאורך , לדלג מעל ח'עע',  3ע'מ, לעלות  3לסרוג 

לסרוג  הרווחאל ע',  3לעלות לסרוג ח'ע, הר' הבאים 

הבא  ע'מ, אל הע'מ 2לג מעל לדלעלות ע',  ע'מ, 3

אל הע'מ , , לדלג מעל רווחע' לעלות    ,לסרוג ע'מ

לעלות ע', אל הרווח אחרון לסרוג  ,הבא לסרוג ע'מ

 ע', לסובב. 3ע'מ, לעלות 

 

אל הע'מ הבא לסרוג ע'מ, , לדלג מעל רווח 8ה שור

אל הע'מ הבא לסרוג , לעלות ע', לדלג מעל רווח **

לדלג מעל , לעלות ע', לחזור עוד פעם אחת  ** ע'מ

ע',  3ע'מ, לעלות  3בא לסרוג אל הרווח הע'מ,  2

 3לעלות לסרוג ח'ע,  אל הח'ע הבא, לדלג מעל ח'ע

 2לג מעל לדלעלות ע',  ע'מ, 3לסרוג  הרווח אל ע',

, לדלג ע' לעלות ** ,הבא לסרוג ע'מ ע'מ, אל הע'מ

חזור עוד ל ** אל הע'מ הבא לסרוג ע'מ, מעל רווח

לעלות ע', אל הרווח אחרון לסרוג ע'מ,  ,פעם אחת

 ע', לסובב. 3לעלות 

 

אל הע'מ הבא לסרוג ע'מ, , לדלג מעל רווח 9ה שור

אל הע'מ הבא לסרוג , לעלות ע', לדלג מעל רווח **

 2לדלג מעל , לעלות ע', פעמייםלחזור עוד   ** ע'מ

לדלג ע'מ, לעלות ע',  3בא לסרוג אל הרווח הע'מ, 

לג לדלעלות ע',  ע'מ, 3לסרוג  הרווח אל, מעל ח'ע

, ע' לעלות ** ,הבא לסרוג ע'מ ע'מ, אל הע'מ 2מעל 

חזור ל ** אל הע'מ הבא לסרוג ע'מ, לדלג מעל רווח

לעלות ע', אל הרווח אחרון לסרוג ע'מ,  ,פעמייםעוד 

 ע', לסובב. 3לעלות 

 

אל הע'מ הבא לסרוג ע'מ, , לדלג מעל רווח 10ה שור

אל הע'מ הבא לסרוג , לעלות ע', לדלג מעל רווח **

, לעלות ע', אל הרווח פעמים 3לחזור עוד   ** ע'מ

ע'מ, אל  2לג מעל לדע'מ, לעלות ע',  3בא לסרוג ה

, , לדלג מעל רווחע' לעלות ** ,הבא לסרוג ע'מ הע'מ

 ,פעמים 3חזור עוד ל ** אל הע'מ הבא לסרוג ע'מ

ע',  3לעלות ע', אל הרווח אחרון לסרוג ע'מ, לעלות 

 לסובב.

 

אל הע'מ הבא לסרוג ע'מ, , לדלג מעל רווח 11ה שור

אל הע'מ הבא לסרוג , לעלות ע', לדלג מעל רווח **

לדלג מעל , לעלות ע', פעמים 4לחזור עוד   ** ע'מ

, ע' לעלות ** ,הבא לסרוג ע'מ אל הע'מ, ע'מ אחד

חזור ל ** אל הע'מ הבא לסרוג ע'מ, לדלג מעל רווח

 .לחתוך חוטלעלות ע',  ,פעמים 4עוד 

 

לחבר את אותו הצבע אל כל רווח מהשורה 

אל כל רווח  סיוםסיבוב  (ולא בפינה) האחרונה

 2 :ג ח'ע, בכל פינה לסרו 2סרוג אורך הסיבוב לל

, בסיום הסיבוב לחתוך חוט ח'ע 2 +ע'  +ח'ע 

 .ולהסתיר קצוות

 

 סריגה מהנה 

 

 

 מקוריתרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crochet-school.co.il/
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  "קרושה פרופסורה לה"במועדון הסריגה שבוע בכל 

  תעבריבהוראות סריגה וסרטוני הדרכה נשים מקבלות  150מעל 

 בנושאים שונים ורמות שונות.

 

  ?לדעת איך מצטרפים למועדון הסורגותרוצה 

 :ואסביר לך את כל הפרטים בסרטון על הקישור לחצי

http://crochetschool.ravpage.co.il/M 
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