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"חברים סביב העולם" ואין להעתיק ,להפיץ או למכור אותה ללא אישור  2018לסרוג יחד במיוחד עבור  עוצבהזו  הדוגמ
  היוצרת. 

 

 
 

  חומרים:
  

  )Lion Brand Vanna’s Choice בחוט מסוג  אני השתמשתי ( 	weight	worstedחוט מסוג 
  מ"מ 5 ת קרושהמסרג

  סמני תכים
  מחט

  
  גודל סופי:

  סמ' 30ריבוע 
 

  תכים וקיצורים:
  

  עין שטוחה -עש"ט
  עין שרשרת -ע"ש
  חצי עמוד -ח"ע

  עמוד מקוצר - עמ"ק
  עמוד - עמ'

  עמוד כפול -עמכ"פ



  
  תכים מיוחדים:

לולאה,  ולהוציאן, ללפף חוט י(ללפף חוט, להכניס את המסרגה לתך המצו עמודים יחד: 3מקבץ  -  עמ' יחד 3מקבץ 
  פעמים, ללפף חוט, למשוך דרך כל הלולאות על המסרגה 3לולאות)  2ללפף חוט ולמשוך דרך 

  
ע"ש, (ללפף חוט ולהכניס את המסרגה לתך המצוין, ללפף חוט  2 עמודים יחד עומד: 3מקבץ  –עמ' יחד עומד  3מקבץ 

  שוך דרך כל הלולאות על המסרגהללפף חוט, למ ;לולאות) פעמיים 2שוך דרך מלולאה, ללפף חוט ול ולהוציא
  

דרך הלולאה,  ולהוציאלהכניס את המסרגה לתך המצוין, ללפף חוט עם לולאת בסיס על המסרגה חצי עמוד עומד: 
  הלולאות 2ללפף חוט ולמשוך דרך 

  
לולאה, ללפף הדרך  ולהוציאלהכניס את המסרגה לתך המצוין, ללפף חוט עם  לולאת בסיס על המסרגה  עמוד עומד:

  לולאות 2לולאות, ללפף חוט ולמשוך דרך  2חוט ולמשוך דרך 
  
  , עש"ט בע"ש השלישיתיהיבע"ש השנע"ש, עמ"ק  3 תך עלה כותרת: 

 

  טיפ!
  נראית הכי טוב כש: ההדוגמ

  נסרג בצבע נוגד 6נסרגים בצבע אחד וסיבוב  5עד  1סיבובים 

  נסרגים בצבעים מנוגדים 9ו  8סיבובים 

  נסרגים בצבעים מנוגדים 13ו  12סיבובים 

  נסרגים בצבעים מנוגדים 16ו  15סיבובים 

ח"ע עומד או עמ' עומד מאשר עם מומלץ להתחיל סיבובים  מרובים, יםעצב עםסורגים  בהנחה שאתם

  בע"ש התחלתיות

 ך כמו יסרג באותו תע"ש ההתחלתית  1 התך הראשון אחרי הו הלא נספרת בתך לכל אורך הדוגמ 1ע"ש 

  ע"ש 1 ה

ם אלא דתך הבא של הסיבוב הקובוהתך הבא נסרג  הסיבוב נספרות כעמ' לאורך כל הדוגמ תע"ש בתחיל 3

  אם צוין אחרת

הבא של הסיבוב  בתךוהתך הבא נסרג  הע"ש לאורך כל הדוגמ 2ע"ש בתחילת הסיבוב נספרות כעמ' ו  5

  הקודם אלא אם צוין אחרת

  

	
	 	



  טבעת קסם עם להתחיל
  

  ח"ע) 8עש"ט לח"ע הראשון, להדק את קצה החוט כדי לסגור את טבעת הקסם. (עם ח"ע, לסגור  8ע"ש,  1 :1סיבוב 
  

 4)* נוצר (עלה כותרת 1סיבוב ב הקדמית של התך הבא בלולאה*תך עלה כותרת, לדלג על התך הבא, עש"ט  :2סיבוב 
  עלי כותרת) 4עש"ט לע"ש הראשונה של עלה הכותרת הראשון (עם פעמים, לסגור 

  
עם פעמים, לסגור  8 )*נוצר (עלה כותרת 1מסיבוב  לולאה האחורית של התך הבאב*תך עלה כותרת, עש"ט  :3סיבוב 

  עלי כותרת) 8עלה הכותרת הראשון. (של עש"ט לע"ש הראשונה 
  

עש"ט לבסיס עם פעמים, לסגור  8בין העלי כותרת *  3מסיבוב לולאה האחורית של העש"ט בע"ש, עש"ט  2* :4סיבוב 
  ע"ש) 2 ם שלרווחי 8עש"ט,  8ע"ש. ( 2של 

  
ע"ש,  1פעמים,  7ע"ש הבא*  2עמ' ברווח  4ע"ש,  1ע"ש, * 2עמ' באותו רווח  3ע"ש,  3,  ע"ש 2רווח בעש"ט  :5סיבוב 
  ע"ש)  1 ם שלרווחי 8עמ',  32חוט אם מחליפים צבע. (הדק ל ע"ש. 3של "ט לראש שעעם לסגור 

  
 1. כדלקמןאותו הצבע עם , להמשיך אחרת עמ' כלשהי, 4 תקבוצמבעמ' הראשון  להתחבראם הוחלף צבע,  :6סיבוב 
עם , לסגור 4פעמים, עמכ"פ בעש"ט מסיבוב  7ח"ע*  4, 4עבודה, עמכ"פ בעש"ט מסיבוב מקדימה לח"ע, *לסרוג  4ע"ש, 

  עמכ"פ) 8ח"ע,  32ח"ע הראשון. להדק חוט אם מחליפים צבע. (לעש"ט 
  

מקבץ  כדלקמן., להמשיך באותו הצבע אחרתהי, ח"ע כלש 4 תבח"ע הראשון מקבוצ להתחבראם הוחלף צבע,  :7סיבוב 
עם ע"ש, לדלג על התך הבא, לסגור  2פעמים,  19* עמ' יחד 3 מקבץ ע"ש, לדלג על התך הבא, 2עומד, *עמ' יחד  3

ע"ש)  2 ם שלרווחי 20עמ' יחד,  3 ם שלמקבצי 20חוט אם מחליפים צבע. ( עמ' יחד העומד. להדק 3 עש"ט לראש ה
  . 6עמ' יחד שנסרגו בעמכ"פ מסיבוב  3 ם שלמקבציה 4בכל אחד מ  תכים למקם סמן

 
 2עמ' באותו רווח  2ע"ש,  3ע"ש,  2רווח ב, עש"ט אחרתע"ש כלשהו,  2ברווח  להתחבראם הוחלף צבע,  :8סיבוב 
 60חוט גם אם לא מחליפים צבע. (להדק ע"ש.  3 עש"ט לראש העם פעמים, לסגור  19ע"ש הבא*  2עמ' ברווח  3ע"ש, *

  עמ')
  

עבודה, מקדימה לח"ע, לסרוג  3ע"ש, * 1עמ' לפני תך מסומן כלשהו.  3בעמ' הראשון מקבוצת  חברלהת: 9סיבוב 
עש"ט לח"ע עם ר ופעמים, לסג 20זה אם הוא סומן בסיבוב הקודם* הלתך עמ' יחד, להעביר את הסמן  3עמכ"פ במקבץ 

 עמכ"פ) 20ח"ע,  60הראשון. (
  

  צדדים.  4ב  סורגיםלריבוע, את זה עכשיו נהפוך 
 

 טיפ!
  

  .פינהבין כל  תכים 19 עם הפינות תכי הם המסומנים התכים
 

 3עמ"ק,  4עמ',  2עמכ"פ,  2עמכ"פ) בתך המסומן,  2ע"ש,  2עמכ"פ,  2עמכ"פ, *( 2(נספר כעמ'),  ע"ש 3: 10סיבוב 
  פעמים  4עמכ"פ*  2עמ',  2עמ"ק,  4ח"ע, 

 3עמ"ק,  8עמ',  4עמכ"פ,  8ע"ש. (בכל צד:  3עש"ט לראש ה  ר עםומהחזרה האחרונה, לסגעמכ"פ  2עמ' ו בלי לסרוג 
  ע"ש) 2 ם שלרווחי 4ח"ע,  12עמ"ק,  32עמ',  16עמכ"פ ,  32ע"ש. סה"כ:  2ח"ע, רווח 

 
ח"ע האחרונים  5לסרוג את  בלי ,פעמים 4 ח"ע* 23,  ש פינתיע"ש, ח"ע) ברווח ע" 2, *(ח"ע, עח" 5ע"ש,  1: 11סיבוב 

שכל הסיבובים הבאים יתחילו  מכיווןחוט אחרי סיבוב זה להדק עש"ט בח"ע הראשון. עם לסגור חזרה האחרונה, מה
  ע"ש) 2 ם שלרווחי 4ח"ע,  100ע"ש. סה"כ:  2ח"ע, רווח  25. (בכל צד: בכל פעם בהמשך העבודה ברווח ע"ש הפינתי

 
	
	
	



	
ע"ש, לדלג על התך הבא, 1הפינתי, ( ע"ש, ח"ע) ברווח 2ע"ש, *(ח"ע,  1ברווח ע"ש פינתי כלשהו.  להתחבר :12סיבוב 
חוט אם מחליפים צבע.  להדקעש"ט לח"ע הראשון. עם פעמים, לסגור  4ע"ש, לדלג על התך הבא*  1פעמים,  12ח"ע) 

  ע"ש) 2 ם שלרווחי 4ע"ש,  1 ם שלוחירו 52ח"ע,  56ע"ש. סה"כ:  2ע"ש, רווח  1 ם שלרווחי 13ח"ע,  14(בכל צד: 
 

 2ע"ש, *(ח"ע,  1רווח ע"ש הפינתי. ב"ט ברווח ע"ש פינתי כלשהו, אם לא, עש להתחבראם הוחלף צבע, : 13סיבוב 
פעמים,  13) עליו דילגנו 11 מסיבובעבודה, עמ' בתך מקדימה לתך הבא, לסרוג בע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש הפינתי, (עש"ט 

ע"ש. סה"כ:  2ח"ע, רווח  2עש"ט,  14עמ',  13עש"ט לח"ע הראשון. (בכל צד: עם פעמים, לסגור  4עש"ט בתך הבא* 
  .ע"ש) 2 ם שלרווחי 4ח"ע,  8עש"ט,  56עמ',  52

 
ע"ש, עמ') ברווח ע"ש  2עמ', *(עמ',  29ע"ש, עמ' באותו רווח ע"ש פינתי,  5רווח ע"ש פינתי. בעש"ט, : 14סיבוב 

חוט אם מחליפים צבע.  להדקע"ש ההתחלתיות.  5של  עש"ט לע"ש השלישיתעם פעמים, לסגור  3עמ'*  29הפינתי, 
  ע"ש). 2 ם שלרווחי 4 עמ', 124 ע"ש. סה"כ: 2 עמ', רווח 31(בכל צד: 

 
ע"ש, לדלג על התך הבא, ח"ע)  1ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש פינתי, ( 2ע"ש, *(ח"ע,  1רווח ע"ש פינתי. בעש"ט : 15סיבוב 

חוט אם מחליפים צבע. (בכל  להדקעש"ט לח"ע הראשון. עם פעמים, לסגור  4 ע"ש, לדלג על התך הבא* 1פעמים,  15
  ע"ש).  2 ם שלרווחי 4ע"ש,  1 ם שלרווחי 64 ,ח"ע 68ע"ש. סה"כ:  2ע"ש, רווח  1 ם שלרווחי 16ח"ע,  17צד: 

 
ע"ש,  2ע"ש, *(ח"ע,  1רווח ע"ש פינתי. בברווח ע"ש פינתי כלשהו, אם לא, עש"ט  להתחבראם הוחלף צבע, : 16סיבוב 

פעמים,  4פעמים, עש"ט בתך הבא*  16 )עליו דילגנו 14מסיבוב ט בתך הבא, עמ' בתך ברווח ע"ש פינתי, (עש" ח"ע)
 4ח"ע,  8עש"ט,  68ח"ע,  64ע"ש. סה"כ:  2ח"ע, רווח  2עש"ט,  17עמ',  16 עש"ט לח"ע הראשון. (בכל צד:עם לסגור 

  ע"ש). 2 ם שלרווחי
 

ע"ש, עמ') ברווח ע"ש פינתי,  2*(עמ', , עמ' 35ע"ש פינתי, ע"ש, עמ' באותו רווח  5רווח ע"ש פינתי, בעש"ט : 17סיבוב 
ע"ש. סה"כ:  2עמ', רווח  37ע"ש ההתחלתיות. (בכל צד:  5 שלעש"ט לע"ש השלישית עם פעמים, לסגור  3עמ'*  35

  ע"ש). 2 ם שלרווחי 4עמ',  148
 

עמ"ק לעש"ט עם פעמים, לסגור  4עמ"ק*  37עמ"ק ברווח ע"ש פינתי,  3ע"ש,* 1רווח ע"ש פינתי, בעש"ט :18סיבוב 
  עמ"ק). 160כתך פינתי. סה"כ  עמ"ק 1עמ"ק ועוד  39הראשון. (בכל צד: 

 
  .את כל הקצוות ולהכניס להדק חוט 

 
 
101018 MLK 
 


