!SURPRISE
By Betty ten Hove

הפתעה!
מאת בטי טן הוב

חומרים
חוט Worsted or Aran weight
מסרגת קרושה5 :מ"מ
הדוגמה נעשתה עם
צבע א – לבן שלג
צבע ב – כחול מלכותי
צבע ג – כחול מחשמל
צבע ד – כחול חצות

קנה מידה
 5.05ס"מ  5.05 Xס"מ ( 21אינץ'  21 Xאינץ')
 53תכים ו  2עין שרשרת בכל צד
-

* ל * חזרה על ההוראות בין הכוכביות כמספר הפעמים המצוין 0זו בדרך כלל חזרה להשלמת צד
ותכיל הוראות מרובות0

-

() – חזרה על ההוראות בין הסוגריים כמספר הפעמים המצוין 0זו חזרה ברמה נמוכה יותר0

-

הערות וטיפים נמצאים בין [ ] ובאלכסון

הוראות
להתחיל עם טבעת קסם או  5עיני שרשרת ועין שטוחה לעין השרשרת הראשונה ליצירת טבעת0
סיבוב :1
עם צבע א 5 0עיני שרשרת [זה שווה לעמוד הראשון מכאן ולאורך הדוגמה] 25 ,עמודים בתוך הטבעת0
לסגור לעין השרשרת השלישית של  5עיני שרשרת ההתחלתיות0
ספירת תכים 21 :עמודים0

סיבוב [ :2טיפ :סמנו רווחים של  1עין שרשרת]
 עם צבע ב ,להתחבר עם חצי עמוד עומד באחד הרווחים בין העמודים 2 ,עין שרשרת ,חצי עמוד2 ,
עין שרשרת או
 אם אתם משתמשים באותו צבע ,עין שטוחה לרווח הראשון בין העמודים 2 ,עין שרשרת ,חצי עמוד
באותו רווח 2 ,עין שרשרת
(חצי עמוד ברווח הבא 2 ,עין שרשרת)  25פעמים 0לסגור עם עין שטוחה לחצי עמוד הראשון 0לחתוך
ולאבטח קצוות0
ספירת תכים 21 :חצאי עמודים  21 +רווחים של  2עין שרשרת0

סיבוב :3
 עם צבע א ,להתחבר עם עמוד עומד באחד הרווחים של עין שרשרת  1 -עיני שרשרת  -עמוד באותו
הרווח של עין שרשרת ,או
 אם אתם משתמשים באותו צבע ,עין שטוחה לרווח עין שרשרת 5 ,עיני שרשרת (נספר כעמוד +
רווח של  1עיני שרשרת) ,עמוד באותו רווח
*חצי עמוד ברווח עין שרשרת הבא( ,עמוד  1 -עיני שרשרת  -עמוד) ברווח עין שרשרת הבא*  7פעמים 0חצי
עמוד ברווח עין שרשרת האחרון 0לסגור בעין השרשרת השלישית של  5עיני שרשרת ההתחלתיות0
ספירת תכים 8 :חצאי עמודים  21 +עמודים  21 +רווחים של  1עיני שרשרת0

סיבוב :4
 עם צבע ג ,להתחבר עם עמוד עומד באחד הרווחים של עיני שרשרת ולעשות (עמוד  1 -עיני
שרשרת –  1עמודים) באותו הרווח0
 אם אתם משתמשים באותו צבע ,עין שטוחה לרווח עיני השרשרת 5( ,עיני שרשרת –  2עמוד 1 -
עיני שרשרת –  1עמודים) באותו הרווח
*חצי עמוד בחצי עמוד הבא 1( ,עמודים  1 -עיני שרשרת –  1עמודים) ברווח עין השרשרת הבא*  7פעמים0
חצי עמוד בחצי עמוד האחרון 0לסגור בעין השרשרת השלישית של  5עיני שרשרת ההתחלתיות0
ספירת תכים 51 :עמודים  8 +חצאי עמודים  8 +רווחים של  1עיני שרשרת0

סיבוב :5
 עם צבע ב ,להתחבר עם עמוד עומד באחד הרווחים של עיני שרשרת ולעשות ( 1עמודים  1 -עיני
שרשרת –  5עמודים) באותו רווח ,או
 אם אתם משתמשים באותו צבע ,עין שטוחה לרווח של עיני השרשרת 5( ,עיני שרשרת –  1עמודים
  1עיני שרשרת –  5עמודים) באותו רווח*חצי עמוד בחצי עמוד 5( ,עמודים  1 -עיני שרשרת –  5עמודים) ברווח עין שרשרת הבא*  7פעמים 0חצי
עמוד בחצי עמוד האחרון 0לסגור לעין השרשרת השלישית של  5עיני השרשרת ההתחלתיות0
ספירת תכים 88 :עמודים  8 +חצאי עמודים  8 +רווחים של  1עיני שרשרת0

סיבוב [ :6טיפ :סמנו את רווח  1עין שרשרת]
 עם צבע ג ,להתחבר עם חצי עמוד עומד בעמוד הראשון מבין קבוצת  5עמודים  1-עיני שרשרת–5
עמודים כלשהי [עלה] ,חצי עמוד ב  1התכים הבאים ,או
 אם אתם משתמשים באותו צבע 2 ,עין שרשרת ,חצי עמוד באותו תך ,חצי עמוד ב  1התכים הבאים
*( 2חצי עמוד  2 -עין שרשרת –  2חצי עמוד) ברווח עיני שרשרת 7 ,חצאי עמוד *  7פעמים 2( ,חצי עמוד -
 2עין שרשרת –  2חצי עמוד) ברווח עיני שרשרת הבא ,חצי עמוד ב  8התכים האחרונים 0לסגור עם עין
שטוחה לחצי עמוד הראשון0
ספירת תכים 71 :חצאי עמודים 8 ,חודים של רווח עין שרשרת0
סיבוב :7
 עם צבע א ,להתחבר עם עמוד עומד ,בחצי העמוד בסיבוב  1שנמצא מעל חצי העמוד מסיבוב  05או
 אם אתם משתמשים באותו צבע ,עין שטוחה 5 ,עיני שרשרת
* 8עיני שרשרת ,לדלג על  8חצאי עמודים ,חצי עמוד ברווח עין שרשרת בראש העלה 8 ,עיני שרשרת,
לדלג על  8חצאי עמודים ,עמוד בחצי עמוד הבא*  7פעמים 8 ,עיני שרשרת ,לדלג על  8חצאי עמודים ,חצי
עמוד ברווח עין שרשרת בראש העלה 8 ,עיני שרשרת 0לסגור עם עין שטוחה בעין השרשרת השלישית של
 5עיני שרשרת ההתחלתיות או בעמוד עומד0
ספירת תכים 8 :עמודים 8 ,חצאי עמודים 21 ,רווחים של  8עיני שרשרת0

סיבוב :8
עם צבע א 1 0עיני שרשרת באותו תך של החיבור[ 0נספר כעמוד מקוצר] 5 * ,עמודים מקוצרים ברווח עיני
שרשרת ,עמוד מקוצר בחצי עמוד 5 ,עמודים ברווח עיני שרשרת הבא 1( ,עמודים כפולים –  1עיני שרשרת
–  1עמודים כפולים) על עמוד [נוצרה פינה] 5 ,עמודים ברווח עיני שרשרת ,עמוד מקוצר בחצי עמוד5 ,
עמודים מקוצרים ברווח עיני שרשרת הבא ,עמוד מקוצר בעמוד * 0לחזור מ * ל * עוד  5פעמים 0בלי לסרוג
את העמוד המקוצר האחרון בחזרה האחרונה 0לסגור לעין השרשרת השנייה של  1עיני שרשרת
ההתחלתיות0
ספירת תכים בכל צד 23 :תכים 8 :עמודים כפולים 1 ,עמודים 3 ,עמודים מקוצרים 2 ,רווח  1עיני שרשרת
בפינה0
ספירת תכים כוללת 21 :עמודים כפולים 18 ,עמודים 51 ,עמודים מקוצרים 8 ,רווח פינתיים של  1עיני
שרשרת0

סיבוב :9
עם צבע א 5 0עיני שרשרת באותו תך של החיבור 3 * 0עמודים 1( ,עמודים כפולים –  5עיני שרשרת – 1
עמודים כפולים) ברווח בפינה ,עמוד ב  2.התכים הבאים * 0לחזור מ * ל * עוד  5פעמים 0בלי לסרוג את
העמוד האחרון בחזרה האחרונה 0לסגור לעין השרשרת השלישית של  5עיני שרשרת ההתחלתיות 0לחתוך
ולאבטח קצוות [אפילו אם אתם משתמשים באותו צבע]0
ספירת תכים בכל צד 23 :עמודים 8 ,עמודים כפולים 2 ,רווח  5עיני שרשרת0
ספירת תכים כוללת 76 :עמודים 21 ,עמודים כפולים 8 ,רווחים של  5עיני שרשרת0

סיבוב :11
עם צבע ד או עם אותו צבע 0מתחילים בפינה כלשהי ,להתחבר עם חצי עמוד עומד ,באותו רווח ( 1עיני
שרשרת – חצי עמוד) * ,חצי עמוד ב  15התכים הבאים( 0חצי עמוד  1 -עיני שרשרת – חצי עמוד) ברווח
בפינה * 0לחזור מ * ל * עוד  5פעמים 0בלי לסרוג את הקבוצה האחרונה בפינה בחזרה האחרונה 0לסגור
לחצי העמוד הראשון0
ספירת תכים בכל צד 15 :חצאי עמודים 2 ,רווח  1עיני שרשרת בפינה0
ספירת תכים כוללת 2.. :חצאי עמודים 8 ,רווחים של  1עיני שרשרת בפינות0

סיבוב :11
עם צבע ג ,להתחבר עם עמוד מקוצר עומד באחד הרווחים בפינה ,באותו רווח ( 1עיני שרשרת – עמוד
מקוצר) ,או
 אם אתם משתמשים באותו צבע ,עין שטוחה לרווח בפינה 8 ,עיני שרשרת [שווה ל  1עמוד מקוצר 2 +
עיני שרשרת] ,עמוד מקוצר באותו רווח,
* עמוד מקוצר ב  15התכים הבאים לכל האורך( ,עמוד מקוצר  1 -עיני שרשרת –עמוד מקוצר) ברווח
בפינה*  5פעמים ,עמוד מקוצר ב  15התכים הבאים לכל האורך ,לסגור לעין השרשרת השנייה של  8עיני
שרשרת ההתחלתיות0
ספירת תכים בכל צד 17 :עמודים מקוצרים 2 ,רווח  1עיני שרשרת בפינה0
ספירת תכים כוללת 2.8 :עמודים מקוצרים 8 ,רווחים של  1עיני שרשרת בפינות0

סיבוב :12
 עם צבע א ,להתחבר עם עמוד עומד באחד הרווחים בפינה ,באותו רווח ( 1עיני שרשרת – עמוד),

או

 אם אתם משתמשים באותו צבע ,עין שטוחה לרווח בפינה 5 ,עיני שרשרת [שווה ל  1עמוד  2 +עיני
שרשרת] ,עמוד באותו רווח
*( 2עין שרשרת  ,לדלג על העמוד המקוצר הבא ,עמוד בתך הבא)  25פעמים 2 ,עין שרשרת ,לדלג על
התך האחרון ( ,עמוד –  1עיני שרשרת – עמוד) ברווח בפינה * 0לחזור מ * ל * עוד  5פעמים 0בלי לסרוג את
הקבוצה האחרונה בפינה בחזרה האחרונה 0לסגור לעין השרשרת השלישית של  5עיני שרשרת
ההתחלתיות0
ספירת תכים בכל צד 25 :עמודים 28 ,רווחים של  2עין שרשרת 2 ,רווח  1עיני שרשרת0
ספירת תכים כוללת 1. :עמודים 51 ,רווחים של  2עין שרשרת 8 ,רווחים של  1עיני שרשרת0
סיבוב :13
 עם צבע ג 0מתחילים ברווח בפינה כלשהי ,להתחבר עם עמוד מקוצר עומד באחד הרווחים בפינה,
באותו רווח (עמוד מקוצר  1 -עיני שרשרת –  1עמודים מקוצרים) ,או
 אם אתם משתמשים באותו צבע ,עין שטוחה לרווח בפינה 1( ,עיני שרשרת – עמוד מקוצר  1 -עיני
שרשרת –  1עמודים מקוצרים) באותו רווח
*( 1עמודים מקוצרים בכל אחד מרווח עינן שרשרת לכל האורך)  28פעמים 1( ,עמודים מקוצרים  1 -עיני
שרשרת –  1עמודים מקוצרים) ברווח בפינה * לחזור מ * ל * עוד  5פעמים 0בלי לסרוג את הקבוצה
האחרונה בפינה בחזרה האחרונה 0לסגור בעין השרשרת השנייה של  1עיני שרשרת ההתחלתיות 0לחתוך
ולאבטח קצוות0
ספירת תכים בכל צד 51 :עמודים מקוצרים 2 ,רווח  1עיני שרשרת בפינה0
ספירת תכים כוללת 218 :עמודים מקוצרים 8 ,רווחים של  1עיני שרשרת בפינות0

סיבוב :14
 עם צבע ד 0מתחילים ברווח בפינה כלשהי ,להתחבר עם חצי עמוד עומד באחד הרווחים בפינה,
באותו רווח ( 1עיני שרשרת – חצי עמוד) ,או
 אם אתם משתמשים באותו צבע ,עין שטוחה לרווח בפינה 2( ,עין שרשרת – חצי עמוד  1 -עיני
שרשרת – חצי עמוד) באותו רווח,
*חצי עמוד ב  51התכים הבאים( ,חצי עמוד  1 -עיני שרשרת – חצי עמוד) ברווח בפינה * 0לחזור מ * ל *
עוד  5פעמים 0בלי לסרוג את הקבוצה האחרונה בפינה בחזרה האחרונה 0לסגור לחצי העמוד הראשון0
ספירת תכים בכל צד 58 :חצאי עמודים 2 ,רווח  1עיני שרשרת בפינה0
ספירת תכים כוללת 251 :חצאי עמודים 8 ,רווחים של  1עיני שרשרת בפינות0
סיבוב :15
 עם צבע א 0מתחילים ברווח בפינה כלשהי ,להתחבר עם עמוד עומד באחד הרווחים בפינה ,באותו
רווח (עמוד  1 -עיני שרשרת –  1עמודים) ,או
 אם אתם משתמשים באותו צבע ,עין שטוחה לרווח בפינה 5( ,עיני שרשרת – עמוד  1 -עיני
שרשרת –  1עמודים) באותו רווח
*לדלג על התך הנסתר הראשון ,עמוד ב  55התכים הבאים 1( ,עמודים  1 -עיני שרשרת –  1עמודים)
ברווח בפינה * 0לחזור מ * ל * עוד  5פעמים 0בלי לסרוג את הקבוצה האחרונה בפינה בחזרה האחרונה0
לסגור בעין השרשרת השלישית של  5עיני שרשרת ההתחלתיות0
ספירת תכים בכל צד 57 :עמודים 2 ,רווח  1עיני שרשרת בפינה0
ספירת תכים כוללת 288 :עמודים 8 ,רווח  1עיני שרשרת בפינות0

סיבוב :16
 עם צבע ד 0מתחילים ברווח בפינה כלשהי ,להתחבר עם עמוד כפול עומד באחד הרווחים בפינה,
באותו רווח ( 1עיני שרשרת – עמוד כפול) ,או
 אם אתם משתמשים באותו צבע ,עין שטוחה לפינה 1( ,עיני שרשרת ,עמוד כפול) באותו רווח [6
עיני השרשרת נספרים כעמוד כפול  +רווח  2עיני שרשרת]
*עמוד כפול חובק אחורי ב  57התכים הבאים( ,עמוד כפול  1 -עיני שרשרת – עמוד כפול) ברווח בפינה *0
לחזור מ * ל * עוד  5פעמים 0בלי לסרוג את הקבוצה האחרונה בפינה בחזרה האחרונה 0לסגור בעין
השרשרת הרביעית של  1עיני שרשרת ההתחלתיות 0לחתוך ולאבטח קצוות0
ספירת תכים בכל צד 57 :עמודים כפולים חובקים אחוריים 2 ,רווח  1עיני שרשרת בפינה0
ספירת תכים כוללת 288 :עמודים כפולים חובקים אחוריים 8 ,רווחים של  1עיני שרשרת בפינות0
אם הסריגה שלכם רפויה אתם יכולים לסרוג בשורה האחרונה עמוד חובק אחורי או עמוד מקוצר חובק אחורי0
אם זה קטן מ ידי אתם תמיד יכולים להוסיף שורה של חצאי עמודים או עמודים מקוצרים או עמודים0

תודות מיוחדות לבטי פינטאדו-דיאז ולינדה הרננדז על כל העזרה!

