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1

שחור צלול
עטפי עצמך בקטיפה שחורה

1

2

 .1חולצה אדלין
 .2עליונית תחרה לבנה
 .3צעיף מפון פון אפור וסופרבלקי שחור
 .4מעיל סופר באלקי לילדה :גיל 5-4

2

3

4,7

5
6

7

4

 .5מעיל "מטרוניתא" לבן
 .6שכמיה "חיבוק חם"
 .7מעיל "מטרוניתא" שחור
 .8שאל ארוך

8

5

נוצה ברוח
ערב
צמרי ורך
עוטף
חופת כוכבים
אלגנטי
שקט

6

 .9ענני כבוד לכלה :כיסוי מיטה ,שמיכת נוי
 .10אפודה אפורה

9

10

11

8

12

 .11אפודה בקלי קלות
 .12פונפון
 .13עליונית

13

9

14

10

 .14עליונית קיצית
 .15אפודה אפורה בשני גווני אפור עם צמה
 .1חולצה אדלין

15

116

11

9
16

17

 .9ענני כבוד לכלה :כיסוי מיטה ,שמיכת נוי
" .16מיטו פנדה " :גילאי  5-8בנים/בנות
 .17חולצת ערב שחורה
 .5מעיל "מטרוניתא" לבן

5

13

.24אפודת מלטה עם פונפונים
 .18עליונית דגם מאיה לורקס
 .19טוניקה סגולה
 .20סוודר אלגנטי

כחול שמימי
24

14

חיים של רוח מתעופפים כגלימה

18

19

20

15

22
23

21

16

24

נחלים
בריזה
נוצץ
טורקיז
מעמקים

 .21גופיה איריס
.22סוודר וכובע
.23סוודר אלגנטי
.24אפודת מלטה עם פונפונים
 .25שמלה מחוטי מאיה וקמאנדגו
מקושטת בתחרה

25

17

26

 .26שמלת מיני
 .27שרוולון אלסקה
 .28שרוולון "קפרי בשילוב וולאן" :מידות S/M
 .29סוודר כחול עם קישוטים
 . 30צעיף צמה

18

27

28

29

30

19

מלטף
עוטף
זרימה
לבנדר
פלומה רכה

31

20

32

 .31שרוולון קמאנדגו
 .32חליפת תכלת חגיגית לבנות מחוטי מאיה וקמאנדגו
 .33עליונית "דגם מיטו" לנערה
 .34מעיל לילדה במסרגה אחת

33
34

21

36

35

22

 .35סוודר  Vלגבר
 .36סוודר לגבר

23

אדום
עז
את הכי יפה כשאת מסמיקה

37

24

 .37עליונית לילדה לורד
 .38צעיף פולו פרינט

38

25

יין
ארגמן
גולש
נועז
סקרלט
בורדו
חדשני

26

 .39צעיף גולן
 .40חולצה קיצית
 .41וסט רמונה אדום

39

40

41

27

42

28

 .42כפפות ו כובע ברט
 .43אפודה עם עליונית
 .44גופיית חוף  -מחוט ליאור
 .45צעיף פולו פרינט

43

44

45

29

46
47

48

30

 .46קשת עם ורד
 .47סוודר פסים צבעוניים לאישה
מחוט אוקספורד
 .48סוודר חום-עץ
 .49בולרו קרושה בצבע ורוד
מחוט אדלין מקושט בפריט מיוחד

49

31

50

32

 .50חליפה לנערה (מכנסיים מצולמים עם דגם )79
 .51טופ גלים
 .52חולצה קייצית

51

52

33

ג'ינג'י
שובב
חצוף
צעיר
רענן

53

34

54

55

 .53צעיף מסולסל  +תיק גל חומים
 .54אפודה לנער
 .55שכמיה לילדה

35

חום
ארצי

עוף החול
חלוקי נחל
בראשית
שורשי
חאקי
אדמה
בית

חמימות שנופלת ברישול
על הכתפיים

56

36

57

58

 .56אפודה חומה
 .57מעיל עם כובע לאשה
 .58טוניקה חומה מחוט מלטה

37

59

38

 .59סוודר חתיכי לנער (מצולם על אישה)
 .60עליונית
.61פלרינה

60

61

39

אורגני
מייפל
פשוט
נקי

62

40

 .62סוודר קשירה לאישה
 .63קרדיגן עגול בצבע בז'

63

41

64

42

65

 .64טוניקה במידה גדולה
מחוטי פיין כותון ומלטה
 .65צעיף טריקולור
 .66חולצת פולו מכותנה לגבר

66

43

ירוק
רענן
פריחה מחייכת ברוך עוטפת

44

 .67עליונית
 .73מעיל לאישה

67

73

45

70

68

46

69

 .68עליונית פונצ'ו בפסים מאלפקה ואלסקה
 .69צעיף צבעוני ממוהר קיד
 .70חליפה חצאית ואפודה
 .71חולצה לאישה דניאל ירוק
 .72אפודה גדולה מחוט רמונה

71

72

47

73

48

 .73מעיל לאישה
 .74חולצה לאישה
 .75סוודר צבעוני מחוט אוקספורד פרינט
עם קישוט בצורת ורד מחוט אוקספורד

74

75

49

76

 .76סוודר לגבר קשמרינו ירוק

51

ברקת
אזמרגד
סריגה
יער

52

77

 .77סוודר לילד
 .78עליונית "דגם מיטו" לנערה
(מכנסיים :חלק מחליפה  -דגם )50
 .79שמלה לילדה :גיל 6
 .80שמלת מעיל :גיל 5

79
80

78

53

צמיחה
מנטה
לבלוב
טרי
רקמה

81
82

83

54

84

 .81שמלה לילדה מאדלין אופוויט.
שרוולון ורוד מחוט קמנגו
 .82שמלה בורדו
 .83אפודה לילד ,דגם "אוקספורד" :גיל 2-4
" .84גולן קפוצ'ון" בנים :גיל 1-2

55

מאושרת
ילדות
קשת שנסרגת בעיניים שמחות
95

86
87

94

56

 .85שמלת כותנה צבעונית לילדה
 .86סודר לתינוק new born
 .87שק שינה לתינוק

85

57

89

88

58

 .88שילובי תחרה לילד וילדה :גיל שנה
 .89שמלת תחרה בצבעי ורוד לבן :גיל שנה
 .90אפודה לתינוקת
 .91שמלה וסרט ראש :גיל שנה.

90

91

59

92
93

94

60

95

 .92שמיכה לתינוק
 .93אפודה וחצאית :גיל שנה (החצאית לא בצילום)
 .94שמיכת פסים לתינוק
 .95שמלה לילדה בצבע סגול
 .96סוודר לתינוק מג'מבו ספורט

96

61

אושר
שמחה
דילוגים
אהבה
צבעים בקלמר

97

62

" .97אמבר" :גילאי  1-2בנים/בנות

63

אינדקס:

64

 .31שרוולון קמאנדגו

 .32חליפת תכלת חגיגית
לבנות מחוטי מאיה וקמאנדגו

 .33עליונית "דגם מיטו" לנערה

 .34מעיל לילדה במסרגה אחת  .35סוודר  Vלגבר

 .36סוודר לגבר

 .1חולצה אדלין

 .2עליונית תחרה לבנה

 .3צעיף מפון פון אפור
וסופרבלקי שחור

 .4מעיל סופר באלקי לילדה:
גיל 5-4

 .5מעיל "מטרוניתא" לבן

 .6שכמיה "חיבוק חם"

 .37עליונית לילדה גיל:
(10-12מצולם על אישה)

 .38צעיף פולו פרינט

 .39צעיף גולן

 .40חולצה קיצית

 .41וסט רמונה אדום

 .42כפפות ו כובע ברט

 .7מעיל "מטרוניתא" שחור

 .8שאל ארוך

 .9ענני כבוד לכלה :כיסוי מיטה,
שמיכת נוי

 .10אפודה אפורה

 .11אפודה בקלי קלות

 .12פונפון

 .43אפודה עם עליונית

 .44גופיית חוף  -מחוט ליאור

 .45צעיף פולו פרינט

 .46קשת עם ורד

 .47סוודר פסים צבעוניים
לאישה מחוט אוקספורד

 .48סוודר חום-עץ

 .13עליונית

 .14עליונית קיצית

 .15אפודה אפורה בשני גווני
אפור עם צמה

" .16מיטו פנדה " :גילאי 5-8
בנים/בנות

 .17חולצת ערב שחורה

 .18עליונית דגם מאיה לורקס

 .49בולרו קרושה בצבע ורוד
מחוט אדלין מקושט בפריט
מיוחד

 .50חליפה לנערה (מכנסיים
מצולמים עם דגם )79

 .51טופ גלים

 .52חולצה קייצית

 .53צעיף מסולסל  +תיק גל
חומים

 .54אפודה לנער

 .19טוניקה סגולה

 .20סוודר אלגנטי

 .21גופיה איריס

.22סוודר וכובע

.23סוודר אלגנטי

.24אפודת מלטה עם פונפונים

 .55שכמיה לילדה

 .56אפודה חומה

 .57מעיל עם כובע לאשה

 .58טוניקה חומה מחוט מלטה

 .59סוודר חתיכי לנער (מצולם
על אישה)

 .60עליונית

 .25שמלה מחוטי מאיה
וקמאנדגו מקושטת בתחרה

 .26שמלת מיני

 .27שרוולון אלסקה

 .28שרוולון "קפרי בשילוב
וולאן" :מידות S/M

 .29סוודר כחול עם קישוטים

 . 30צעיף צמה

.61פלרינה

 .62סוודר קשירה לאישה

 .63קרדיגן עגול בצבע בז'

 .64טוניקה במידה גדולה
מחוטי פיין כותון ומלטה

 .65צעיף טריקולור

 .66חולצת פולו מכותנה לגבר

65

 .67עליונית

 .68עליונית פונצ'ו בפסים
מאלפקה ואלסקה

 .69צעיף צבעוני ממוהר קיד

 .70חליפה חצאית ואפודה

 .71חולצה לאישה דניאל ירוק

 .72אפודה גדולה מחוט רמונה

 .73מעיל לאישה

 .74חולצה לאישה

 .75סוודר צבעוני מחוט
אוקספורד פרינט עם קישוט
בצורת ורד מחוט אוקספורד

 .76סוודר לגבר קשמרינו ירוק

 .77סוודר לילד

 .78עליונית "דגם מיטו" לנערה
(מכנסיים :חלק מחליפה  -דגם
)50

 .79שמלה לילדה :גיל 6

 .80שמלת מעיל :גיל 5

 .81שמלה לילדה מאדלין
אופוויט.שרוולון ורוד מחוט
קמנגו

 .82שמלה

 .83אפודה לילד ,דגם
"אוקספורד" :גיל 2-4

" .84גולן קפוצ'ון" בנים :גיל 1-2

 .85שמלת כותנה צבעונית
לילדה

 .86סודר לתינוק  .87 new bornשק שינה לתינוק

 .91שמלה וסרט ראש :גיל שנה.
(סרט הראש לא מופיע בצילום)

" .97אמבר" :גילאי  1-2בנים/
בנות

66

 .92שמיכה לתינוק

 .93אפודה וחצאית :גיל שנה
(החצאית לא בצילום)

 .88שילובי תחרה לילד וילדה .89 :שמלת תחרה בצבעי ורוד
לבן :גיל שנה
גיל שנה

 .94שמיכת פסים לתינוק

 .95שמלה לילדה בצבע סגול

 .90אפודה לתינוקת

 .96סוודר לתינוק ג'מבו ספוט
צהוב

הוראות סריגה

סורגת יקרה,
אנו מאחלים לך סריגה נעימה ומוצלחת .לפני תחילת הסריגה יש לקרוא בעיון את ההדרכה כולה .יש לקנות כמות מספקת של צמר כדי
למנוע חוסרים במהלך הסריגה .מספרי הדגמים מופיעים בצמוד לדגמים.
חישוב המידות:

ההקפדה בחישוב המידות היא גורם מכריע להצלחת
העבודה .סורגים דוגמית בגובה וברוחב  10ס"מ ;
מוציאים את המסרגה .במידה החיצונית של העבודה
נועצים סיכה בין שתי שורות עיניים אנכיות ,מודדים
מהסיכה בקו מאוזן  5ס"מ ובנקודה זו נועצים שוב
סיכה .עתה סופרים את העיניים שבין שתי הסיכות.
אם התוצאה אינה מתאימה לנתון בחישוב המידות
שבהדרכה ,מנסים  -בהתאם לתוצאות  -לעבוד
במסרגות דקות או עבות יותר עד שהמידה תזדהה עם
זו הנתונה .אין מוציאים את המסרגה מן הסריג לשם
בדיקת המידות בשעת העבודה .יכול לקרות מצב
שפני סריגה ישרה מתקבלים כדגם פסים וזאת משום
ששורות ההלוך או שורות החזור נסרגו דליל יותר.
אפשר למנוע זאת אם סורגים את השורה הדלילה יותר
במסרגה קצת יותר דקה.

חורים במעבר משורה לשורה.

חיבור החלקים:

לפני החיבור מכסים את החלקים הסרוגים בבד לח
למשך לילה .את חיבור החלקים מבצעים ביד או
במכונת תפירה ( בצד שמאל של הבגד).

מפתח מונחים וסימנים:

חצי עמוד (חצי עמוד כפול/עמוד חתוך):

שורה ראשונה :את המסרגה דוקרים בעין השרשרת
השלישית מהמסרגה ,לוקחים חוט ומושכים דרך העין
שדקרנו .על המסרגה –  3עיניים .שוב כורכים חוט על
המסרגה ,ומושכים דרך  3עיניים שעל המסרגה.
שורה שנייה :סורגים  2עיני שרשרת לעליה ,מדלגים
על חצי עמוד הראשון וממשיכים לסרוג חצאי עמודים
לאורך השורה.

עמוד כפול:

שורה ראשונה (מעל עיני שרשרת) :לוקחים חוט על
המסרגה ,דוקרים את העין הרביעית מהמסרגה ,לוקחים
חוט על המסרגה ומושכים החוצה מהעין שדקרנו .על
המסרגה –  3עיניים ,שוב לוקחים את החוט ומושכים
אותו דרך  2עיניים שעל המסרגה .על המסרגות – 2
עיניים .שוב לוקחים את החוט ומושכים דרך  2עיניים
הנותרות על המסרגה – קיבלנו עמוד כפול.
שורה שנייה :סורגים  3עיני שרשרת ,מדלגים על
העמוד הראשון ( 3עיניים שסרגנו – נחשבות לעמוד)
ודוקרים את העמוד השני .כך סורגים עד סוף שורה .את
העמוד האחרון נדקור בעין שרשרת השלישית שדילגנו
בתחילת השורה הראשונה.

27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1

תהליך העבודה:
גב וחזית :העלי שרשרת באורך  36ס"מ וסרגי 20
מניפות סרגי עד לגובה  40ס"מ.
כתפיות :השאירי באמצע  8מניפות וסרגי כתפיות של
שתי מניפות באורך  34ס"מ וחברי בגב.
גימור :סרגי מסביב לחלק התחתון.

טלפון09-9550073 :

חומרים 2 :כדורים פונפון אפור
 1כדור סופר באלקי שחור
מסרגות :מספר 5
דוגמה  : 1רק ימין
תהליך העבודה:
מעלים  5עיניים וסורגים רק ימין עם שני החוטים ביחד.
הסריגה נעשית רק על החוט שבין הפונפונים ויחד עם
הסופר באלקי עין אחת בכל קטע חוט.
סורגים  180ס"מ וסוגרים את כל העיניים.

.4מעיל סופר
באלקי
ביסק 5-4
לילדה:שרהגיל
עיצוב וסריגה:
טלפון054 -5397349:

בית הפועלים  6רחובות,
08-9461620

www.tenish.co.il

גובה  52ס”מ

גובה  40ס”מ

הדוגמא :סרגי לפי התרשים המצורף.
כל שורות שמאל סרגי שמאל.

.3צעיף מפונפון
אפור וסופרבלקי
שחור
עיצוב וסריגה :סמדר אבי–עד "סריגה ועוד"

סוף

=עין קצה
=עין ימין
= 2ביחד ימין מאחורה
=חוט על המסרגה
= 2ביחד ימין מקדימה
= 3ביחד ימין

.2עליונית תחרה
לבנה.
מעצבת :ענת טל מ"צמר לך מטי"
חומרים 400 :גרם של צמר מסוג ג'מבו או אוקספורד
בצבע לבן.
מסרגות :מספר  3.5ו4 -
קנה מידה 10 :ס"מ =  20עיניים
הגב והלפנים הם שני חלקים זהים.

התחלה

החלק החוזר

רק ימין

עמוד משולש:

שורה ראשונה :נכרוך פעמיים חוט על המסרגה ואז
נדקור את העין החמישית מהמסרגה .לוקחים חוט
ומוציאים אותו מהעין שדקרנו .על המסרגה  4 -עיניים.
נכרוך חוט על המסרגה ונוציא  2לולאות במשיכה
 נשאר עם  3לולאות על המסרגה .שוב כורכים אתהחוט על המסרגה ושוב מושכים אותה דרך עושה 2
לולאות .נשארים עם  2עיניים על המסרגה .כורכים
חוט ומוציאים דרך  2העיניים הנותרות .ממשיכים כך
עד סוף שורה .סורגים  4עיני שרשרת ,סובבים ועולים
שורה .

.1חולצת אדלין

 14ס”מ

סימן חזרה *  -בדרך כלל ,מכניסים בין שני הכוכבים
את הקטע שעליו יש לחזור במהלך כל השורה.
שורות חופפות  -בסריגה במסרגות ,בשורות החוזרות
(בצד שמאל של הבגד) סורגים את העיניים כפי שהן
מופיעות ,כלומר ,עין שנסרגה בצד ימין כעין ימין תופיע
בצד שמאל כעין שמאל ותסרג בשורה החוזרת שמאל.
סריגה בהשתקפות (במהופך)  -הכוונה היא לסריגה
בתמונת ראי .במרבית הבגדים יש חלקים זהים
המופיעים בתמונת ראי ,כגון חלק ימין/חלק שמאל של
החזית ,שני צידי המחשוף וכד' .באופן מעשי :אם בחלק
אחד היו הפחתות בצד ימין וההוראות מורות ,לגבי החלק
עיני-שפה:
א)לולאות-שפה :בסוף כל שורה מעבירים כמו לסריגת השני ,סריגה במהופך ,יש לעשות את ההפחתות בקצה
שמאל את העין האחרונה (מעבירים את החוט לפני שמאל .אם מדובר בחלק שנסרג לאורך ,כמו משרוול
שמאל לשרוול ימין ,הסריגה מתייחסת למחצית השנייה
העין) ,הופכים וסורגים ימין את העין הראשונה.
ב) קשרי-שפה :אם העין האחרונה עין שמאל ,סורגים של החלק ,כלומר מעבר לקו האמצע שלו.
אותה שמאל ,הופכים ומעבירים כמו לסריגת שמאל את
העין הראשונה (מעבירים את החוט לפני העין) .אם העין סימני סריגת קרושה:
האחרונה עין ימין ,סורגים אותה ימין ,הופכים ומעבירים מצורף הסבר מילולי לכל סימן שיצוין בחוברת הזו.
כמו לסריגת ימין את העין הראשונה .כדי להעניק מראה
אחיד לסריג וכדי שיתקבלו עיני שפה קטנות במידת לולאת הפתיחה:
האפשר ,סורגים בסריגה צפופה במיוחד את  5העיניים  5ס"מ מקצה החוט מסובבים ויוצרים עיגול .מכניסים
את המסרגה במרכז העיגול ומושכים את החוט מטה
הראשונות ו 5-העיניים האחרונות.
ופנימה לתוך העיגול .מחזיקים בשני החוטים שמתחנו
למסרגה ומושכים אותם עד שיהדקו את הקשר
שיבוץ חוט חדש:
שיבוץ חוט חדש (עם סיום הפקעת הקודמת) בסריגת ללולאה על המסרגה.
שתי מסרגות ובמסרגה אחת עדיף תמיד בשפה .בכל
מקרה יש להעבירו עד העלמו בסריג עצמו ועושים עין שרשרת (עין באוויר)
זאת כך :מחלקים את חוטי הצמר ,מצרפים מחצית אחרי יצירת לולאת הפתיחה ,כורכים חוט על המסרגה,
החוט החדש למחצית החוט העומד להסתיים וסורגים מביאים את הוו של המסרגה מעל החוט (ולא לפניו!)
ומושכים אותה דרך הלולאה ,בלי למתוח .חשוב לדעת:
בהן יחדיו  3עיניים.
כשסופרים את עיני השרשרת יש לזכור שלא סופרים
את העין שעל המסרגה .גם הקשר הראשון לא נספר
סריגה חלקית ( שורות מקוצרות):
מתאימות לחיבורים ,ליצירת הבליטה במכנסיים ,כעין.
ליצירת פתח-צוואר וכיו"ב .בהוראות מציינים את
מספר העיניים שיש לסרוג עד הנקודה בה הופכים עמוד:
את הסריגה וסורגים חזור .צורת הסריגה :הופכים את מדלגים עין אחת מעיני השרשרת ,דוקרים את מרכז
הסריגה ,מותחים כלפי מעלה לפני המסרגה השמאלית הצמה ,כורכים את המסרגה על החוט ומושכים את
את חוט הסריגה .מעבירים יחד כמו לסריגת שמאל החוט הכרוך על המסרגה מתחת לעין השרשרת
את שני חלקי העין המופיעים עם המתיחה של החוט ומעלים אותו מעלה – יהיו לנו  2לולאות על המסרגה.
(מעבירים את החוט מאחור) .בהמשך מחשבים שני שוב כורכים ומושכים את החוט לתוך שתי הלולאות
חלקי עין אלה כעין  1וסורגים בהם עין  .1כך מונעים הנותרות על המסרגה .דוקרים את העין הבאה וחוזרים

על כל הפעולות מחדש ,ממלאים את כל עיני השרשרת
בשורה .כדי להתחיל שורה חדשה של עמודים אני
צריכים לסרוג עין שרשרת אחת ולסובב את הסריגה.
העין הראשונה שסרגנו נקראת "עין סיבוב" .את הסריגה
אני מסובבים הפוך מתנועת השעון.
ההוראות לסריגת עמודים בכל שורה בשפה מקצועית
יצאו כך:
שורה מס'  :1מדלגים עין שרשרת ראשונה* ,עמוד בעין
שרשרת הבאה* ,חוזרים מ* ל* לאורך כל השורה ,עין
שרשרת אחת סובבים.
שורה מס' * :2עמוד בכל עמוד* ,חוזרים מ* ל* ,עין
שרשרת אחת בסוף השורה סובבים .חוזרים על שורה
 2עד הגודל הרצוי.

כפי שמפורט בתרשים סרגי את חלק ההתחלה ,חזרי
על החלק החוזר וסיימי עם החלק של הסוף.
לאחר השלמת הסריגה לפי התרשים חזרי משורה .7
העלי  99עיניים במסרגות  3.5וסרגי פטנט עין ימין עין
שמאל  3ס"מ.
עברי למסרגות  ,4וסרגי לפי תרשים מצורף.
סרגי לגובה של  40ס"מ מההתחלה והוסיפי מכל צד
 16עיניים ,כאשר  8עיניים מצטרפות לדוגמא ו8 -
עיניים רק ימין גימור.
מעצבת :רחל אביגדור
המשיכי לסרוג לגובה  52ס"מ מההתחלה והורידי
טלפון050-5753434 :
לפתח הצוואר  35עיניים אמצעיות ומשני צידי הפתח
בין שעות 10:00 - 13:00
.1,1,2,3
בשבת!
 ,16:00 - 19:00לא
את  41עיני הכתף אל תסגרי ,והעלי את העיניים
שסגרת לפתח הצוואר (אפשר לא לסגור את העיניים
מידה38 :
לפתח ולהשאיר אותן על סיכת ביטחון) ,וסרגי את כל
חומרים  6 :כדורים אדלין שחור
העיניים של הסריגה  14שורות רק ימין ( 7פסים).
מסרגה :מס' 2.5
סגרי את העיניים.
דוגמה  : 1מניפות
*שני עמודים בעין אחת עין באוויר ועוד שני עמודים גימור:
באותו מקום דלגי  2עיניים ) חיזרי מ* עד* .
חברי את הכתפיים ,ואת צידי הסריגה.
שורה שנייה וכל השורות הבאות באמצע כל מניפה
(בעין באוויר)צרי מניפה

גב  +לפנים

פטנט
רוחב  50ס”מ

מידה :גיל 5-4
חומרים 4 :כדורים סופר-באלקי שחור  2 ,כדורים
סופר באלקי לבן ,כדור סופר באלקי שחור-לבן.
מסרגות :מס'  10ומס' 8
דוגמה א':
כל השורות ימין
דוגמה ב':
כל השורות הלא זוגיות ימין ,הזוגיות שמאל
דוגמא ג':
2ע' ימין * 2ע' 3ע' מעבירים למס' עזר אחורה ,סורגים
 3ע' ימין ,מחזירים את הע' וסורגים ימין * סורגים מ*

תהליך העבודה:
הגב:
מעלים 36ע בחוט צבעוני ,סורגים 4סמ' בדוגמא א',
עוברים לחוט שחור וממשיכים בדוגמא ב' ,בגובה
35סמ' עוברים לדוגמא ג'
בגובה 45סמ' מההתחלה שוב מחליפים לחוט צבעוני,
ומתחילים להוריד עיניים לשרוול3 ,ע'  '2ו1ע' ממשיכים
עד גובה  15סמ' מהפתח ,וסוגרים לכתפיים7 ,ע' בכל
צד ,את העניים הנותרות מעבירים למסר' עזר
חזית שמאל:
מעלים 22ע' בחוט צבעוני ,סורגים בדוגמא א' 4סמ,
עוברים לחוט שחור ,כאשר ממשיכים לסרוג בחוט
צבעוני חמש עיניים בקצה הימני של החזית ,סורגים
בדוג' ב' בגובה  35סמ' מההתחלה עוברים לדוג' ג'.
בגובה  45סמ' מההתחלה ,חוזרים לחוט צבעוני
ומתחילים להוריד ע' לשרוול3,ע' 2ע' ו1ע' בגובה
של 7סמ' מתחילת הפתח מורידים עיניים בצווארון,
מורידים 4ע' 2ע' 2ע' ממשיכים וסוגרים בכתפיים.
חזית ימין :סורגים במהופך.
שרוולים:
מעלים  18ע' בחוט צבעוני ,סורגים בדוג'א' 7סמ'
מעלים בלבן עוד 15ע' במפוזר ,סורגים בדוג' ב' ,בגובה
 25סמ' מתחילים לסגור את הע' 3ע' 2ע' 1ע'
סורגים 4שורות וממשיכים להוריד במפוזר עד שנותרות
4ע' על המסרגה ,סוגרים ביחד.
הגימור:
תופרים את כל החלקים יחד .מעלים על המסרגה
ע' מתחילת החזית השמ' ,מצרפים אליהם את הע'
שבמסר' עזר ,וממשיכים לחזית ימין.
סורגים צווארון בדוג' ב' או לבעלות חזון קרושה.

.5מעיל
"מטרוניתא" לבן
עיצוב וסריגה :שרה ביסק
טלפון5397349:

מידה42-40 :
חומרים 12 :כדורים סופר-באלקי לבן

מסרגות :מס'  10ומס' 8
דוגמא א' :סורגים ימין כל השורות ,
דוגמא ב' :כל השורות הלא זוגיות סורגים ימין כל
השורות החוזרות שמאל
דוגמא ג' :שורה ראשונה  2 :ע' ימין *  2ע' שמאל ,
3ע' מעלים למס' עזר אחורה ,סורגים  3ע' הבאות ימין,
מחזירים את הע' למסר' סורגים ימין2 ,ע' שמאל3 ,ע'
מעבירים קדימה ,סורגים ימין את  3העקבות ,מחזירים
למסרגה סורגים ימין ,חוזרים מ*
תהליך העבודה:
הגב :
מעלים על מסרגות מס'  65 10ע' וסורגים בדוגמא א'
,לאחר 5סמ' סורגים בדוגמא ב ' סורגים עוד 15סמ'
נוספים ואז מורידים ע' משני הצדדים באותה שורה,
(10 ,5X2ע' בסך הכל) סורגים עוד 5סמ' ועוברים
לדוגמא ג' בגובה 45סמ' מההתחלה מתחילים להכין
פתח לשרוול ,מורידים , 1X2 ,3X2 , 4X2סורגים עוד
כ15סמ' בדוגמא ב' סוגרים לכתפיים 7ע' בכל צד,
ועוד 8ע  ,מעבירים את הע' הנותרות למסרגת עזר.
חזית שמאל:
מעלים 35ע' (אני נוהגת לסרוג את שני החלקים בבת
אחת ,אבל ניתן לפצל)
סורגים בדוגמא א' לאחר  5סמ' ממשיכים בדוגמא ב,
כאשר 5ע' בקצה הימין בדוגמא א' לכל האורך ,לאחר
 15סמ' מורידים 3ע' בקצה השמאלי של הסריג,
סורגים עוד 5סמ' ועוברים לדוגמא ג' כמו בגב בגובה
45סמ' מהתחלה סוגרים לפתח השרוול ,עוברים לדג'
ב' לאחר סריגה של 7סמ' יוצרים את פתח הצואר,
סוגרים 4ע'  '2,'2 ,'2 '2לסיום סוגרים את הכתפיים.
חזית ימין סורגים במהופך.
השרוולים:
מעלים 25ע' סורגים בדג' א' ,בגובה 7סמ' מוסיפים
20ע' בחלוקה שווה ,עוברים לדג' ב' סורגים עד 40
סמ' מהתחלה מפחיתים משני הצדדים4 ,ע' 3ע' וע',
סורגים  4שורות ,וממשיכים להוריד4 ,ע' במפוזר,
שורה הבאה עוד 6ע'2 ,ע' עד שנשארות 8ע' על
המסרגה ,סוגרים ביחד.
הגימור:
תופרים את כל החלקים יחד ,לוקחים מסרגה מס' '8
ומתחילים לעלות עיניים מהחזית השמאלית ,אוספים
את העיניים הפתוחות שנותרו בגב ,עוברים לחזית
ימין ,כאן נית לסרוג בדג' ב' או לסרוג צווארון קרושה
לבעלות מוטיבציה.

.6שכמיה חיבוק
חם
עיצוב והוראות סריגה :סבתא שופ,
פתח תקווה ,רח' ברקוביץ 4
טל'077-9127661 054 -7488328 :
אירינה יפרמוב

www.savtashop.com

חומרים 3 :כדורים פולו לבן (ניתן לסריגה גם מחוט
אלפקה)
מסרגות :עגולות מס'  ,8אבזם קוטר פנימי  5-4ס"מ,
מסרגה מס' 4
תיאור המוצר:
שכמיה בגימור של פסים רחבים שנוצרו על ידי
 6שורות של עיניים ימניות ו 6 -שורות של עיניים
שמאליות לסירוגין.
תהליך העבודה:
ליצור  110עיניים  2 +עיניים קיצוניות ולסרוג  6שורות
ימניות ו 6 -שורות שמאליות לסירוגין .לחזור על סדר
זה  3פעמים .צריכים להיווצר  6פסים.
לסרוג שורה של עיניים שמאליות ומהשורה הבאה
(ימנית) להתחיל להקטין את רוחב המוצר על ידי
חיבור של כל עין תשיעית לעשירית .לאחר שורה אחת
של חיבורים כאלה צריכות להישאר  100עיניים 2+
קיצוניות.
בהמשך סורגים  3שורות ימניות 2 :ללא הקטנות
ושלישית עם הקטנות כנ"ל .כעת יישארו  90עיניים 2 +
קיצוניות .זה פס שביעי.
פס שמיני (שמאלי) ללא הקטנות.
פס תשיעי (ימיני) כשביעי :כל עין שביעית ושמינית
בשורה השנייה יש לחבר יחד ,ולאחר מכן בשורה
השישית לחבר יחד כל עין שישית ושביעית .כעת
אמורות להישאר  70עיניים .לסרוג עוד שורה של
עיניים ימניות .לסגור את כל העיניים.
משרשרת של עיניים קיצוניות להוציא  33עיניים .לסרוג
שורה אחת של כל  3עיניים ביחד .נשארו  11עיניים.
להמשיך לסרוג  12ס"מ של פטנט  1x1ולסגור את כל
העיניים .לחזור על הפעולה בצד השני של השכמייה.
לרפד את האבזם בחוט הסריגה בעזרת מסרגה אחת.
להשחיל את הרצועות ,שנוצרו בצידי השכמייה ,לתוך
האבזם .השכמייה מוכנה.

.7מעיל
"מטרוניתא" שחור
עיצוב וסריגה :שרה ביסק

עד שנשארות 8ע' על המסרגה ,סוגרים ביחד.
הגימור:
תופרים את כל החלקים יחד ,לוקחים מסרגה מס' '8
ומתחילים לעלות עיניים מהחזית השמאלית ,אוספים
את העיניים הפתוחות שנותרו בגב ,עוברים לחזית ימין,
כאן נית לסרוג בדג' ב' או לסרוג צווארון קרושה לבעלות
מוטיבציה.

חומרים 10 :כדורים חוט קמאנדגו ,לבן
מסרגות :מס' 6
דוגמא א' :סריגת שרשרת
דוגמא ב' :סריגת חצאי עמודים
דוגמא אננס3 :ע' שרשרת* ,עמוד כפול,מבלי לשחרר
אותו מהמסרגה סרגי עוד 3עמודים כפ ,סגרי2 ,ע'
שרש' חזרי מ*
תהליך העבודה:
הכיני פס באורך של  1.5מ בדוג' א' סרגי  2שורות בדוג'
ב' המשיכי לסרוג בדוגמת אננס עד גובה של  1.80מ'
סיימי בגדילים או השאירי כך בהנאה.

טלפון054-5397349:

מידה42-40 :
חומרים 10 :כדורים סופר-באלקי שחור  2 ,כדורים
סופר באלקי לבן(לפי הטעם)
מסרגות :מס'  10ומס' 8
דוגמא א :סורגים ימין כל השורות ,
זוגיות סורגים ימין כל *בצילום נראה כצעיף ,שימו לב לגודל
דוגמא ב :כל השורות הלא
בהוראות.
השורות החוזרות
שמאל  2 :ע' ימין *  2ע' שמאל 3 ,ע' מעצבת :סמדר אבי-עד "סריגה ועוד"
דוגמא ג :שורה ראשונה
מעלים למס' עזר אחורה ,סורגים  3ע' הבאות ימין ,טלפון09-9550073 :
מחזירים את הע' למסר' סורגים ימין2 ,ע' שמאל3 ,ע'
מעבירים קדימה ,סורגים ימין את  3העקבות ,מחזירים חומרים 5 :כדורים ג'מבו פרינט שחור לבן
מסרגות :מסרגה קרושה מס' 4.5
למסרגה סורגים ימין ,חוזרים מ*
דוגמה  10 :1עמודים  10עיני שרשרת
תהליך העבודה:
תהליך העבודה:
הגב :
מעלים על מסרגות מס'  65 10ע' וסורגים בדוגמא א' שורה : 1יוצרים שרשרת באורך  180ס"מ
,לאחר 5סמ' סורגים בדוגמא ב ' סורגים עוד 15סמ' שורה * : 2סורגים  10עמודים 10 ,עיני שרשרת מדלגים
נוספים ואז מורידים ע' משני הצדדים באותה שורה 10 ,עמודים* חוזרים מ * עד *
(10 ,5X2ע' בסך הכל) סורגים עוד 5סמ' ועוברים שורה  10 :3עמודים מעל העמודים 10 ,עיני שרשרת.
לדוגמא ג' בגובה  45סמ' מההתחלה מתחילים להכין גימור:
פתח לשרוול ,מורידים , 1X2 ,3X2 , 4X2
מחברים בקצוות  6פרנזים בכל קבוצה ( 3חוטים
סורגים עוד כ15סמ' בדוגמא ב'
מקופלים לשניים) וקושרים כל חצי קבוצה בהצלבה.
סוגרים לכתפיים 7ע' בכל צד ,ועוד 8ע  ,מעבירים את
הע' הנותרות למסרגת עזר.
חזית שמאל:
מעלים 35ע' (אני נוהגת לסרוג את שני החלקים בבת
אחת ,אבל ניתן לפצל) סורגים בדוגמא א' לאחר 5סמ'
ממשיכים בדוגמא ב ,כאשר 5ע' בקצה הימין בדוגמא א'
לכל האורך ,לאחר  15סמ' מורידים 3ע' בקצה השמא'
של הסריג סורגים עוד 5סמ' ועוברים לדוגמא ג' כמו בגב
בגובה 45סמ' מהתחלה סוגרים לפתח השרוול ,עוברים
לדג' ב' לאחר סריגה של 7סמ' יוצרים את פתח הצואר,
סוגרים 4ע'  '2,'2 ,'2 '2לסיום סוגרים את הכתפיים.
חזית ימין סורגים במהופך.
השרוולים:
מעלים 25ע' סורגים בדג' א' ,בגובה 7סמ' מוסיפים
20ע' בחלוקה שווה ,עוברים לדג' ב' סורגים עד  40סמ'
מהתחלה מפחיתים משני הצדדים4 ,ע' 3ע' וע' ,סורגים
 4שורות ,וממשיכים להוריד4 ,ע' במפוזר ,שורה הבאה עיצוב וסריגה :שרה ביסק
עוד 6ע'2 ,ע'
טלפון054-5397349 :

.8שאל ארוך

 .9ענני כבוד
לכלה,כיסוי מיטה
 /שמיכת נוי
מקמאנדגו לבן

.10אפודהמילמןאפורה
עיצוב והוראות :אלה
חומרים 4 :כדורים חוט קשמרינו בצבע אפור בהיר
כדור חוט קשמרינו בצבע לבן
מסרגות :מס' 5
חישוב עיניים 10 :עיניים =  6ס"מ
מידהone size :
דוגמה :1מספר העיניים  2+5+7קיצוניות.
לסרוג שורה אחת של עיניים שמאליות לבסיס.
שורה  1ו 5* :7 -ימניות ,להעביר  2עיניים* 5 ,ימניות
בכל שורה אי זוגית כשמעבירים עיניים ,להעביר את
החוט לפני המסרגה ,בכל שורה זוגית – מאחורי המסרגה.
שורה  4 :2שמאליות 2* ,להעביר 5 ,שמאליות.
שורה  7 :3ימניות 2* ,להעביר 5 ,ימניות* 2 ,להעביר3 ,
ימניות
שורה  2 :4שמאליות 2* ,להעביר 5 ,שמאליות*2 ,
להעביר* 8 ,שמאליות
שורה  9 :5ימניות 2* ,להעביר 5 ,ימניות 2 ,להעביר1 ,
ימנית
שורה  2* :6להעביר 5 ,שמאליות 2 ,להעביר10 ,
שמאליות
שורה  6 :8שמאליות 2* ,להעביר 5 ,שמאליות 2 ,להעביר,
 4שמאליות
שורה  3 :9ימניות 2* ,להעביר 5 ,ימניות* 2 ,להעביר7 ,
ימניות
שורה  8 :10שמאליות 2* ,להעביר 5 ,שמאליות2 ,
להעביר 2 ,שמאליות
שורה  1 :11ימנית 2* ,להעביר 5 ,ימניות 2 ,להעביר9 ,
ימניות

פומפון

חוט לבן -

.14עליונית
קיצית .15אפודה אפורה
מעצבת :סמדר אבי-עד "סריגה ועוד"
בשני גווני אפור
טלפון09 -9550073 :
צמה
עם
עיצוב והוראות סריגה :אלה מילמן
מידה46-44 :
חומרים :מלטה אפור
כמות 6 :כדורים
מסרגות :מסרגה אחת מספר 4
דוגמה  5 :1עיני שרשרת  5עמודים

.13עליונית
מעצבת :רחל אביגדור

טלפון050-5753434 :
בין שעות  13:00עד 10:00
ו  19:00עד  16:00לא בשבת!

.12פונפון
עיצוב וסריגה:ענת טל מ"צמר לך מטי"
בית הפועלים  6רחובות

חומרים 3 :כדורים חוט רמונה בצבע אפור
מסרגות :מס' 6
דוגמה  2 :1ימין  2שמאל
דוגמה  3 :2ימין  3שמאל

תהליך העבודה:
08 -9461620
העלי  100עיניים על מסרגות מס'  6וסרגי בדוגמה 1
www.tenish.co.il
 17ס"מ הוסיפי  50עיניים בתפזורת וסרגי בדוגמא 2
חומרים 3 :כדורים של  100גרם כל אחד מסוג ג'מבו  40ס"מ שוב צמצמי ל –  100עיניים וסרגי בדוגמא 1
 17ס"מ וסיימי
בצבע לבן וכדור  1מסוג פונפון בצבע מנומר.
מסרגות 5.5 :ומסרגת קרושה מספר .3.5
קנה מידה 10 :ס"מ =  16עיניים.
דוגמא 6-1 :שורות רק ימין .שורה " 7חורים" .עין ימין
חוט על המסרגה כל השורה .סיימי את השורה בשתי
עיניים ימין בלי חוט על המסרגה.
שורה  8רק ימין .חוזר מההתחלה.

תהליך העבודה:
סרגי  54עיניים ,לפי הדוגמא ,לאורך של  140ס"מ.
עיצוב סריגה והוראות :יונית ארבל
גימור במסרגה אחת מסביב.
אופן הגימור:
מידהM-L :
חומרים 500 :גרם ( 5כדורים) צמר מסוג "פלורה "בגווני התחילי מהפינה .סרגי עם  2חוטים.
התחילי בחוט לבן .סרגי  1/2עמוד ו 5 -עיני שרשרת.
שחור לבן אפור.
מסרגות 2 :מסרגות מס' 7
ב 1/2 -העמוד הבא (בעין הרביעית) ,שלבי את חוט
ס"מ
10
קנה מידה 11 :עיניים =
הפונפון בסריגה כך ש 1/2 -העמוד יחבר את קטע
דוגמה  : 1שורה ימין שור שמאל
החוט שבין שני הפונפונים לסריגה וחוזר מסביב.

עליונית רמונה

 2ימין  2שמאל

 3ימין  3שמאל

 2ימין  2שמאל

 17ס“מ

.11אפודה בקלי
קלות
ניתן לסרוג באורכים שונים

פומפון

 40ס“מ

תהליך העבודה:
גב:
ליצור  77עיניים ולסרוג  46ס"מ בדוגמה 1
חזית:
שני החצאים סימטריים.
ליצור  42עיניים ולסרוג בדוגמה  27 - 1ס"מ
לאחר מכן לבצע את פתח הצוואר :לסגור  17עיניים.
יישארו  25עיניים .בגובה  46ס"מ לסגור את כל העיניים.
הרכבת המוצר:
לתפור גב עם חזית על קו הכתפיים.
לסרוג את קו הצד ובית השחי של הגב והחזית בדוגמה .1
לחבר את הצדדים של הגב והחזית.
בתחתית המוצר לתפור שוונצים באורך  5ס"מ.

החוט שבין הפומפונים

 17ס“מ

שורה  10 :12שמאליות 2* ,להעביר 5 ,שמאליות2 ,
להעביר
דוגמה  :2מספר העיניים חייב להתחלק ב.4 -
שורה  - 1עיניים ימניות בחוט אפור
שורה  - 2שמאליות
שורה  - 3בחוט לבן * 2ימניות 2 ,להעביר כשהחוט נשאר
מקדימה*
שורה  - 4בחוט לבן * 2להעביר מאחורי המסרגה2 ,
שמאליות*
שורה  - 5בחוט אפור * 2להעביר מלפני המסרגה2 ,
ימניות*
שורה  - 6בחוט אפור * 2שמאליות 2 ,להעביר ,חוט
מאחורי המסרגה*
שורות  - 7,8כמו 4 ,3
שורות  10,9כמו 2 ,1

תהליך העבודה:
גב :העלי  47עיניים וסרגי בדוגמא  1לאורך  55ס"מ .
סגרי  17עיניים אמצעיות ובשורה הבאה סגרי כל צד
בנפרד .
חזית  :העלי  55עיניים וסרגי בדוגמא  1לאורך  39ס"מ
 :Vבגובה  39ס"מ חלקי את העבודה ל  2חלקים והורידי
בצד הפנימי  1ע' בכל שורה שניה ליצירת
ה  .V -בגובה  55ס"מ סגרי את העיניים .
גימור :חברי את תפרי הכתפיים השאירי פתח גדול
באזור בית השחי ותפרי את הצדדים.
סרגי מסביב לבית השחי במסרגה אחת שורה אחת
של חצאי עמודים בשורה השניה סרגי חזור (אחורה)
חצאי עמודים תוך דילוג על  2חצאי עמודים מהשורה
הקודמת .
גימור זה מצמצם ומיפה את פתחי בית השחי.

מידהone size :

חומרים 2 :כדורים חוט לורד בצבע אפור בהיר
 1כדור חוט לורד בצבע אפור כהה
מסרגות :מס' 6
תהליך העבודה:
חישוב עיניים 10 :עיניים =  10ס"מ
גב :סורגים שרשרת של  105עיניים (לדוגמה צריך דוגמה :עיניים ימין (בצד החיצוני לסרוג בעיניים ימין,
עיניים בכפולות של  5 + 10עיניים)
בצד הפנימי לסרוג בעיניים שמאל).
שורה * :2סורגים  5עמודים  5עיני שרשרת מדלגים על
 5עיניים * חוזרים מ* עד * ומסיימים ב  5 -עמודים .תהליך העבודה:
סורגים עד לגובה  31ס"מ ואז מוסיפים  46עיני שרשרת גב:
ליצור  50עיניים בצבע אפור בהיר ולסגור  58ס"מ.
( 36ס"מ)מכל צד (עבור השרוולים)
חצי חזית ( 2פריטים) ,דו-גוני ליצור  22עיניים ולסרוג
ממשיכים לסרוג את החלק המרכזי בדוגמה  1ואת
 58ס"מ
החלקיים של השרוולים סורגים בעמודים.מסיימים את
הגב בגובה  56ס"מ.
סיום :לתפור את הצד התחתון של שני חצאי החזית
לצדי הגב (ראי תמונה) לסובב את חצאי החזית בצורת
חזית :סורגים שרשרת של  126עיניים
צמה לתפור את הצד העליון לקו הכתף של הגב.
שורה  :2סורגים  76עמודים ולאחר מכן סורגים 60
עיניים בדוגמה  1מסיימים ב –  5עמודים.
סורגים  3שורות ובשורה הרביעית מתחילים לקצר את
השורות ,כל פעם שמגיעים למרכז (כל צד מהכיוון שלו)
מסיימים את השורה  2עיניים לפני .הסוף (למעשה
אנחנו יוצרים את האלכסון) ממשיכים להוריד עד
שנשאר בחלק המרכזי (לא כולל השרוול)  25עיניים.
במקביל בגובה  31ס"מ מוסיפים  46עיני שרשרת
( 36ס"מ עבור השרוולים) ממשיכים לסרוג את החלק
המרכזי בדוגמה  1ואת החלק של השרוולים סורגים
בעמודים .מסיימים כל חזית בגובה  56ס"מ.

".16מיטו פנדה "
לגילאי 8-5
בנים/בנות

גימור :תופרים את העליונית ,סורגים סביב פתח השרוול
שורה של חצאי עמודים .סורגים מסביב לאלכסונים עיצוב וסריגה :ענת טל מ"צמר לך מטי"
וסביב פתח הצוואר שורה של חצאי עמודים .סורגים בית הפועלים  6רחובות
רצועה של  9עמודים באורך האלכסון ותופרים ליצירת 08 -9461620
www.tenish.co.il
דש לעליונית..

חומרים:
 5חבילות מסוג צמר מיטו (סה"כ  250גרם).
כדור אלפקה שחור  100גרם.
 1כדור  100גרם חוט לבן מסוג ג'מבו /או חוט לורד לבן
מסרגות5-4 :
קנה מידה 10 :ס"מ =  16עיניים
תהליך העבודה:
גב:
העלי  60עיניים במסרגות  4וסרגי בדוגמת פטנט עין
ימין ,עין שמאל  5ס"מ ועברי למסרגות  5וסרגי בדוגמת
שורה ימין ,שורה שמאל בחוט מיטו לגובה של  45ס"מ.
הורידי לפתח הצוואר 10עיניים אמצעיות ,ומשני צידי
הפתח סגרי  4,4ואת  17עיני הכתף סגרי.
לפנים :סרגי כמו גב .בגובה של  9ס"מ מההתחלה עברי
לסרוג לפי תרשים ה"פנדה".
הערה :במעבר בין החוטים יש להצליב את החוטים כדי
שלא יווצר חור .רצוי ליצור כדורי צמר קטנים שיאפשרו
לסרוג בנוחיות את הפנדה.
חשוב :כל שורה בתרשים היא שורה בסריגה.
סרגי  17עיניים בחוט מיטו .חברי חוט שחור וסרגי 6
עיניים.
חזרי לסרוג עם חוט מיטו  14עיניים .חזרי לסרוג עם
חוט שחור  6עיניים וסיימי עם חוט מיטו  15עיניים.
המשיכי לסרוג לפי התרשים ובגובה של  37ס"מ
מההתחלה סגרי לפתח הצוואר  10עיניים אמצעיות
ומשני צידי הפתח  .1,2,2,3סגרי את  17עיני הכתף
בגובה הגב.
שרוול:
סרגי בצבע שחור במסרגות  38 ,4עיניים בדוגמת
פטנט ,אחד ימין ואחד שמאל 5 ,ס"מ ,ועברי לסרוג
במסרגות  5עם חוט מיטו.
סרגי שורה ימין שורה שמאל .הוסיפי כל  7שורות
עין מכל צד עד לגובה של  32ס"מ מההתחלה .סגרי
חופשי.
גימור:
חברי את הכתפיים והעלי  80ע' מסביב לפתח הצוואר
בצבע שחור בחלוקה הבאה 42 :עיניים מלפנים ו38 -
לגב .וסרגי שורה שמאל ופטנט אחד ימין ואחד שמאל
 6שורות .שורה שמאל חיצוני לקיפול ,ועוד  6שורות
פטנט .סגרי חופשי .את עיני הפנדה רקמי עם חוט
בצורת  .Xחברי את יתר החלקים.

1
1

1
1

2
2

2

1

2

2

2

1
1

2

2
2

1

חומרים 8 :כדורים קפרי שחור
מסרגות :מספר 5
קנה מידה 13 :עיניים =  10ס"מ
דוגמה  3 :1עיניים ימין  2עיניים שמאל

=1+צבע שחור
=2צבע לבן
=עיניים

גובה  37ס”מ

גובה  45ס”מ

פטנט

רוחב  37ס”מ

שחור
רוחב  32-34ס”מ
גובה  33ס”מ

גובה  37ס”מ

פטנט שחור

 17ס”מ

 9ס”מ

גובה  45ס”מ

פנדה

גב

אביגדור אלגנטי
.20סוודר
מעצבת :רחל

פטנט

פטנט
 36ס”מ

 36ס”מ

רוחב  37ס”מ

.19טוניקה סגולה
מעצבת :מלכה לרך
חומרים 12 :כדורים אדלין סגול 3 ,כדורים חדוה סגול
מסרגות :מסרגה מס' 5

 40ס”מ

שחור

פטנט

 23ס”מ

 9ס”מ

תהליך העבודה:
סרגי  91עיניים לגובה של  23ס"מ ,חלקי את הסריגה
ל 2 -כאשר בחלק אחד יש  31עיניים ובחלק השני יש
 60עיניים .סרגי בחלוקה ,כל חלק לגובה של  18ס"מ
(סה"כ  41ס"מ מההתחלה) .
חברי מחדש את העיניים וסרגי לגובה של  32ס"מ.
שוב פצלי באותה החלוקה ,וסרגי עוד  18ס"מ בפיצול.
חברי את העיניים וסרגי  23ס"מ נוספים.
סה"כ אורך העליונית  114ס"מ.

גב

 30ס”מ
 15ס”מ  15 +ס”מ

פנדה

גב

חומרים 6 :חבילות מסוג מאיה בצבע תכלת.
מסרגות4.5 – 4 :
קנה מידה 10 :ס"מ = 24עיניים.
מידותone size :
דוגמת פטנט :עין ימין עין שמאל לאורך כל הסריגה.

 45ס”מ

 32ס”מ

www.tenish.co.il

 58ס”מ

שחור

תהליך העבודה:
גב:
העלי  90עיניים על מסרגות מס'  5וסרגי וסרגי בדוגמא
עד לגובה  36ס"מ .בגובה  36ס"מ הורידי מצד אחד את
בית השחי לשרוול ובצד השני האלכסון בצד השרוול
הורידי  .1.2.3.4והמשיכי ישר בצד האלכסון כל פעם 5
עיניים עד שישארו לך  15עיניים לכתף .בגובה  17ס"מ
סגרי את הכתף צד השני זהה אך החליפי את המקומות.
שרוול:
העלי  60עיניים וסרגי בדוגמא עד לגובה  36ס"מ
הורדת ראש השרוול הורידי מכל צד  4עיניים  3עיניים
ו 2-עיניים כל פעם שישארו לך  15עיניים וסגרי אותן.
שרוול שני העלי  60עיניים וסרגי עד לגובה  25ס"מ
וסגרי את כל העיניים.
גימור:
חברי את החולצה העזרי בצילום.

בית הפועלים  6רחובות
08 -9461620

 13ס”מ

=1+צבע שחור
=צבע לבן
=עיניים

טלפון050-5753434 :
1
בין השעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!

2

1

.17חולצת ערב
שחורה
מעצבת :רחל אביגדור

.18עליונית דגם
מאיה לורקס
עיצוב וסריגה :ענת טל מ"צמר לך מטי"

דוגמה :1
בחוט אדלין  2,שורות חצאי עמודים ,שורה עמודים
כפולים.
דוגמה :2
 2שורות חצאי עמודים בחוט אדלין שורה עמודים
כפולים בחוט חדוה (החוט השעיר).
מידות44-42 :
תהליך העבודה:
החלק התחתון:
סורגים  90עיני שרשרת *סורגים  7פעמים דוגמה 1
(סה"כ  21שורות ).סורגים פעם אחת דוגמה ( .2סה"כ 3
שורות)* חוזרים מ  * -עד  6 * -פעמים .לאחר  6פעמים
תופרים את הקצוות ,סימנו את החלק התחתון.
החלק העליון:
הגב:
סורגים  100חצאי עמודים וסורגים  26שורות בדוגמה
 2( ,1שורות חצאי עמודים שורה עמוד כפל) בשורה
 27מוסיפים  20עיניים מכל צד (השרוולים) וסורגים
 23שורות .בשורה  24מחלקים את העבודה וסורגים 9
שורות  51עיניים מכל צד.
החזית:
סורגים  100חצאי עמודים וסורגים  26שורות בדוגמה
 2( ,1שורות חצאי עמודים שורה עמוד כפל) בשורה
 27מוסיפים  20עיניים מכל צד (השרוולים) וסורגים 13
שורות .בשורה  14מחלקים את העבודה וסורגים 17
שורות  50עיניים מכל צד.
גימור:
תופרים את הצדדים והשוליים.
סורגים  2שורות חצאי עמודים סביב פתח הצוואר.
חגורה:
סורגים במסרגה טוניסאית  7עיניים באורך  180ס"מ.
(אפשר גם לסרוג  7חצאי עמודים לאורך  180ס"מ)
משחילים את החגורה במקום בו העלינו עיניים עבור
החלק העליון .סורגים בחוט חדוה שורת עמודים בחלק
התחתון לקישוט.

דוגמה  :1עין ימין עין שמאל
דוגמה  :2שורה ימין שורה שמאל
דוגמה  :3שורה * :1חוט על המסרגה  2עיניים יחד ימין
* חזרי מ* עד * עד סוף השורה
שורה  :2הכל שמאל.
מידות40 – 38 :
תהליך העבודה:
גב:
העלי על מסרגות מס'  80 4.5עיניים וסרגי בדוגמא
 15 1ס"מ .עברי למסרגות מס'  5וחוט קיד מוהר בשני
חוטים ( 2חבילות יחד) בדוגמא  2וסרגי עד לגובה 30
ס"מ מההתחלה הוסיפי מכל צד  4פעמים  5עיניים .
(יצירת השרוולים ,אם רוצים שרוול יותר ארוך ניתן
להוסיף יותר עיניים) .המשיכי לסרוג ישר עד לגובה
 53ס"מ וסגרי מכל צד  4פעמים  12עיניים ואת יתר
העיניים בבת אחת .
חזית :
סרגי כמו הגב עד לגובה  40ס"מ .סגירת פתח הצוואר:
בגובה  40ס"מ סגרי במרכז  20עיניים ואחר כך מכל צד
 5עיניים עד שיישארו לך  48עיניים המשיכי לסרוג ישר
עד לגובה  53ס"מ וסגרי מכל צד  4פעמים  12עיניים.
גימור:
תפרי את הסוודר בחוט קפרי העלי  66עיניים מסביב
לפתח השרוול וסרגי בדוגמא  4 3שורות.
מסביב לצוואר:
העלי בחזית  54עיניים כשמכל צד  27עיניים ובגב 34
עיניים סרגי בדוגמא  3ארבע שורות.

תהליך העבודה:
החזית והגב זהים:
העלי  65עיניים ,סירגי בדוגמא  1עד לגובה של  17ס"מ.
עברי לדוגמא  ,2סירגי עד לגובה של  32ס"מ .המשיכי
בדוגמא .3
בית השחי:
בגובה  45ס"מ הורידי מכל צד  8עיניים בכל תחילת
שורה לפי הפירוט  5 :עיניים 3 ,עיניים 1 ,עין .התחילי
את הסריגה בצד החזית מכיוון בית השחי עם  3עיניים
שמאל בצד שמאל.
הכל שמאל  ,המשיכי עד סוף הכתפייה.
פתח המחשוף והצוואר:
בגובה  45ס"מ חלקי את העבודה ל 2-חלקים .
סיגרי מהמרכז  8עיניים בבת אחת וסירגי את שאר
העיניים בדוגמא  2עד לגובה  58ס"מ ,כנ"ל בכתפיה
השניה.
גימור:
חברי את החלקים :העלי במסרגה עגולה עיניים סביב
המחשוף וסירגי  3עיניים ימין 2 ,עיניים שמאל 3 ,שורות
וסיגרי.

 38ס”מ

צוקר וכובע
.22צעיף
איריס
.21גופיה
מעצבת :איילת
מעצבת :דליה בילגוראי "סריגה ועוד"
טלפון09-9550073 :

מידה40-38 :
חומרים 5 :כדורים איריס בצבע סגול
טלפון050-5753434 :
מסרגות :מס'  , 4.5מסרגה עגולה 4.5
קנה מידה 10 :ס"מ=  17עיניים.
בין השעות  10:00עד 13:00
דוגמא  :1שורה  5 :1ימין 5 ,שמאל
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!
שורה  5 :2שמאל 5 ,ימין.
חומרים 3 :כדורים קפרי בצבע ורוד ו 4 -כדורים קיד דוגמא  :2שורה ימין ,שורה שמאל.
מוהר בשני חוטים
דוגמא  :3צד החזית :שורה  5 : 1שמאל 5 ,ימין .שורה
מסרגות :מספר 5 – 4.5
 :2רק שמאל .הדוגמא נוצרת מ 10שורות ,שורה :11
קנה מידה :בחוט קיד מוהר  20עיניים =  10ס"מ
שורה ימין  ,שורה שמאל 6 ,שורות.

חומרים 2 :כדורים טימיס  4כדורים רמונה
מסרגות  :מספר 7
תהליך העבודה:
צעיף :להעלות  30עיניים על המסרגה לסרוג  4.5ס"מ
רק ימין בטימיס בחוט כפול ולאחר מכן לעבור לעין ימין
עין שמאל בחוט אחד של רמונה לסרוג  21.5ס"מ ואחר
כך שוב עין ימין עין שמאל בחוט כפול של טימיס 10
שורות  ,ושוב חוט אחד של רמונה עין ימין עין שמאל

ולהגיע עד  21.5ס"מ ולעבור בחוט כפול של טימיס 10
שורות עין ימין עין שמאל וכך לסרוגין פעם חוט טימיס
כפול  10שורות ופעם חוט רמונה אחד  21.5ס"מ עד
שמגיעים לגודל הדרוש לגודל סטנדרטי הוא מטר וחצי
כובע
דוגמה  2 : 1עיניים ימין  2עיניים שמאל
* האורך של הכובע אמור להיות  25ס"מ בסה"כ.
תהליך העבודה:
מעלים  54עיניים וסורגים בדוגמה  1בחוט טימיס
 15שורות .מחליפים לחוט רמונה וסורגים  12שורות
מחליפים שוב לרמונה וסורגים  15שורות ,בשורות
 17 ,16סורגים כל  2עיניים יחד .את העיניים הנותרות
משחילים על החוט ומכווצים .תופרים לאורך הכובע.

אביגדור אלגנטי
.23סוודר
מעצבת :רחל
טלפון050-5753434 :
בין השעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!

.24אפודת מלטה
עם פונפונים
מעצבת :דליה בילגוראי "סריגה ועוד"

טל09-9550073 :

 55ס”מ

מידה44-42 :
חומרים:
לאפודה :מלטה מודפס 10 -5118 -כדורים
מלטה 2 -4083 -כדורים
לסיומת :פון פון אפור בהיר 1 -כדור
מלטה סגול 1 -כדור
חדווה סגול 1 -כדור
מסרגות:
מסרגה טוניסאית מס' 5
מסרגת קרושה מס' 4,5
קנה מידה 10 :ס"מ= 18עיניים
דוגמא  :1סריגה טוניסאית -נסרג עם שילוב ספונטני
של מלטה סגול.
שורה  -1יוצרים שרשרת רגילה ממסרגה אחת.
שורה  -2נכנסים בע' השנייה לוקחים חוט ויוצרים עין.
נכנסים באותו אופן לכל העיניים .יצרנו שורת עיניים.

תהליך העבודה:
צרי שרשרת והגיעי לאורך של  45ס"מ( .מדידת האורך
אחרי השורה הראשונה) .עברי לדוגמא  .1סרגי במסרגה
הטוניסאית  2חלקים שווים במידות  110ס"מ * 24
ס"מ .סרגי משולש לגב האפודה במידות שבתרשים.
חיבור:
חברי את שני האורכים בגב עד לגובה  39ס"מ .חברי
בצדדים עד לגובה  35ס"מ .החלק הנותר ,לפתח
השרוול .חברי את המשולש בגב ,מתחת לעורף.
סרגי במסרגה אחת חצאי עמודים מסביב לצוואר
ולחזית האפודה .סרגי שתי שורות.
סרגי במסרגה אחת חצאי עמודים סביב פתח השרוולים.
גימור:
בחוטים לסיומת סורגים במסרגה מס'  5חצאי עמודים.
צרי מהחוטים חוט אחד .אחרי כל  3פונפונים סורגים
חצי עמוד בחוט שלפני הפונפון הרביעי.
הקפידי שכל שלושת החוטים ייסרגו יחד .סרגי מסביב
החלקים הקדמיים והצוואר.
שרוול:
בחוט חדווה סרגי חצאי עמודים במסרגה מס' .5

 17ס”מ
 13ס”מ

מידה40 :
חומרים:
 5כדורים קפרי ורוד
 5כדורים פלורה גווני ורוד.
מסרגות :מספר  7 , 4.5מסרגה אחת מס' 3
דוגמה  :1עין ימין עין שמאל
דוגמה  :2שורה ימין שורה שמאל בחוט פלורה
דוגמה  :3שורות  6-1שורה ימין שורה שמאל
שורה  2* : 7עיניים יחד חוט על המסרגה*
חיזרי מ* עד *
דוגמה -4פרח:
שורה  :1סרגי שרשרת של  6עיניים וסגרי לעיגול.
שורה  :2בתוך העיגול סרגי  9עמודים .
שורה * :3סרגי  3עמודים ,עמוד מעל עמוד 3 ,עיני
שרשרת* חזרי מ* עד * סה"כ  4פעמים.
שורה  :4סרגי  2עמודים בין העמודים מהשורה
הקודמת ו  5 -עמודים בכל קשת (יוצרים את הפינות)
שורה  :5סרגי  7עמודים מעל כל פינה  3עיני שרשרת
ועמוד בין  2העמודים מהשורה הקודמת.

תהליך העבודה.:
גב:
העלי  80עיניים בחוט קפרי וסרגי בדוגמא  15 1ס"מ .
בשורה האחרונה צמצמי ל  40 -עיניים  .עברי לחוט
פלורה ולמסרגות מס'  7וסרגי בדוגמא  60 - 2ס"מ
סגרי את הגב ישר.
חזית:
סרגי כמו הגב עד לגובה  40ס"מ .בגובה  40ס"מ סגרי
במרכז  20עיניים המשיכי לסרוג כל חלק בנפרד עד
לגובה  60ס"מ ,וסגרי את הכתפיים.
שרוולים:
העלי  40עיניים על מסרגות  4.5בחוט קפרי וסרגי
בדוגמא  8 1ס"מ הוסיפי בתפזורת בשורה הראשונה
אחרי הפטנט  40עיניים סה"כ  80וסרגי בדוגמא  3עד
לגובה  42ס"מ סגרי את כל העיניים.
גימור:
צרי פרח במסרגה אחת ,ותפרי אותו בפתח הצוואר
סרגי מסביב  2שורות קשתות של  4עיניים וחצי עמוד.

שורה  -3מצמצמים את העיניים .לוקחים חוט על
מסרגה וסורגים ע' אחת .ממשיכים עם סגירת  2ע' יחד
באותו אופן.
שורה  -4כמו שורה .2
שורה  -5כמו שורה .3
הדוגמא חוזרת על עצמה -רצוי לספור מפעם לפעם
את מספר העיניים ולהשלים במידה וחסרות.
דוגמא  :2חצאי עמודים.
דוגמא  :3עיטורי פונפונים.

 48ס”מ

.25שמלה מחוטי
מאיה וקמאנדגו
בתחרה
מקושטת
עיצוב וביצוע :גלינה זילברמן
טלפון050-9200722 :

מידהS-M :
חומרים :חוט קמאנדגו בצבע חול מס'  4 - 15169כדורים;
בצבע כחול מס'  4 - 20441כדורים ; חוט מאיה בצבע
ורוד מס'  2 - 15195כדורים; בצבע לבן מס' 15081
  3כדורים; חתיכות של תחרה בצבעים זהב וורוד .כלים :מסרגות 4.5מ"מ; 3,5מ"מ; מסרגה אחת 3
מ"מ ,מזלג לשאלים 4ס"מ
דוגמאות סריגה:
שורה שמאל ,שורה ימין
שורה ימין ,שורה שמול
הכל בימין
סקיצות 4-2

מהלך העבודה:
השימלה מורכבת מ  4חלקים עיקריים – גב ,חזית ושני
שרוולים (   )Hשנסרגים מפתח הזרוע ,וגם מ  3פרטי
קישוט (   )IKומפרנזים . )JL(  
קטע ( :)Aמעלים במסרגה אחת שרשרת מעיניי
באויר סה"כ  62עיניי באויר בחוט מאיה בצבע ורוד.
סורגים  2שורות לפי סקיצה .2
קטע (   :)Bמחליפים חוט לקמאנדגו בצבע חול וסורגים
 4שורות של עמודים עם שני ליפופים (עמוד משולש).
קטע ( :)Cעוברים לחוט קמאנדגו בצבע כחול וסורגים
שני שורות עמודים משולשים.
קטע ( :)Dאת קטע זה סורגים בחוט מאיה בצבע לבן
–  4שורות לפי סקיצה ) a.3(  
קטע ( :)Eמחליפים לחוט מאיה לצבע ורוד וסורגים 3
שורות לפי סקיצה ()b.3
הקטעים הבאים נסרגים במסרגות:
קטע ( :)Fלאורך קצה של קטע  Eמעלים על מסרגות
 4.5מ"מ בחוט קמאנדגו בצבע חול  62עיניים (ז"א
עין  1בכל עין באויר) וסורגים ישר  30שורות בדוגמא .3
קטע ( :)Gקטע זה ממשיכים לסרוג באותו חוט ,אלא
בדוגמא  .1בו זמנית מורידים עיניים משני צדדים בסדר

הבא :מדלגים  15עיניים משני הקצוות וסורגים  2עיניים
יחד בכל שורה שניה  15 -פעמים לאורך  30שורות.
הנותרות סורגים ישר עוד  4שורות
את ה  30עיניים
2
בדוגמא  3וסוגרים אתם בבת אחד .החלק של הגב מוכן.
את החלק של החזית סורגים באופן זהה.
שרוולים:
את השרוולים  -קטע ( - )Hסורגים בחוט קמאנדגו
בצבע כחול ,שימו לב שמשתמשים רק בקטעים
החלקים של החוט .לאורך פתח הזרוע (קטע  Gשל
גב וחזית) מעלים על מסרגות  3.5מ"מ (מצד ימין) 70
עיניים .את השורה הבאה סורגים כך 1* :ימין ,חוט על
3
השורה .ז"א מכפילים את כמות
המסרגה*  -עד סוף
העיניים –  140עיניים .סורגים ישר  8שורות בדוגמא .3
את השורה ההבאה סורגים כך 2* :עיניים יחד בימין*-
עד סוף השורה .ז"א מצמצמים את מספר העיניים פי
 70 – 2עיניים3в.ממשיכים לסרג ישר בדוגמא  ,2תוך
כדי סריגה מבצעים הורדות בקצוות ובמרכז :בקצוות
סורגים  2עיניים יחד בכל שורה שניה ובמרכז  3עיניים
יחד בימין (גם בכל שורה שניה) .ז"א בכל שורה שניה
כמות העיניים מופחת ל  4עיניים .סה"כ  7פעמים לאורך
 14שורות .על המסרגות נותרים  42עיניים ,אותם
3а
סורגים ישר  50שורות וסוגרים.
חיבור:
מחברים תפרי צד של גב ,חזית ושרוולים.
פרטי קישוט ( 2) 2 –Iיחידות – סורגים במסרגה אחת
מחוט מאיה בצבע לבן וורוד לפי סקיצה  .4אותם
מחברים לצד ימין של השמלה באלכסון (ראי תמונה).
את הקישוט ( )Kסורגים מחוט מאיה בצבע לבן בעזרת
מזלג לשאלים :מעלים סרט מ  20עיניים ולאחר מכן,
סורגים במסרגה  1לפי סקיצה  .5את הפריט המוכן
מחברים לשרוול הימין ,את חוטי החיבור לא חותכים
אלא משאירים את הקצוות חופשיים.
פרנזים:
3
ממלאים בפרנזים :את הפרנזים
קטעים ( )Jו ()L
המוכנים בעלי אורך  9ס"מ.
ז"א צריך לחתוך את החוטים באורך  20ס"מ( .לכמות
הנדרשת משתמשים בכדור שלם של חוט מאיה).
את החוטים3вהחתוכים מחברים לקצה התחתון של
השרוול השמאלי ,לאורך תפרי צד של החצאית ולאורך
הקצה התחתון של החזית על פי רצון ודמיון( .להמחשה
ניתן להיעזר בתמונה).
גימור:
לאורך קו המותן של החזית סורגים מחוט מאיה בצבע
לבן שורה 3а1של עיניי ברוורס .כדי לחבר את התחרה,
לנוחיות ,את השימלה המוכנה מלבישים על בובת
פלאסטיק ,או מכניסים לתוך השמלה חתיכת קרטון.
מסדרים את חתיכות התחרה על פי הדמיון שלכם
ומהדקים אותם באופן זמני עם סיכות ,לאחר מכן
תופרים אותם לשמלה.
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סימנים לסקיצות  2ו:3-
 עין שרשרת)עין באוויר(
 עמוד עם  2ליפופים)עמוד משולש(
 עמוד עם  3ליפופים)עמוד משולש כפול(

שרוול

.26שמלת מיני
מעצבת :רחל אביגדור

שרוול

גב

טלפון050-5753434 :
בין השעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!

חומרים 10 :כדורים אדלין צבע פוקסיה (השמלה
נסרגת בחוט כפול)
מסרגות :מספר 5
קנה מידה  16 :עיניים =  10ס"מ
דוגמה  12 :1ימין  2שמאל
דוגמה  :2שורות  3 3 – 1עיניים ימין  2עיניים שמאל
שורה חוזרת חופפת.
שורה  2* :4עיניים שמאל חוט של מסרגה את העין
השלישית מעבירים על 2
העיניים הימניות וסורגים  2ימין * חיזרי מ* עד *

טלפון050-5753434 :
בין השעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!

חומרים 9 :כדורים אלסקה בצבע סגול
מסרגות :מספר 5
קנה מידה  20 :עיניים =  10ס"מ
דוגמה  :1שורה  : 1עין ימין עין שמאל
שורה :2הכל ימין
תהליך העבודה:
השרוולון נסרג מארבע חלקים
חלק א' וחלק ב' (החלק העליון והתחתון)
העלי על מסרגות מס'  110 5עיניים וסרגי  10ס"מ ישר
אחרי  10ס"מ הורידי עין כל תחילת שורה עד שיישארו
 8עיניים סגרי אותן בפעם אחת.
שרוולים( :חלק ג וחלק ד)
העלי  100עיניים וסרגי ישר עד לגובה  28ס"מ בגובה
 28ס"מ התחילי להוריד עין כל תחילת שורה עד
שיישארו  8עיניים סגרי אותן בפעם אחת סרגי את את
השרוול השני זהה.
גימור:
חברי את האלכסונים אחד לשני עד שתגיעי ל 8
העיניים .תפרי את  8העיניים מכל חלק בעיגול .תפרי
את השרוולים בחלקים ג' ו ד' היעזרי בשרטוט המצורף.

בית הפועלים  6רחובות
08 -9461620

www.tenish.co.il

חומרים 5 :כדורים קפרי סגול  +כדור מסוג אחד גל.
מסרגות 3 :ו 3.5 -ומסרגת קרושה 3.5
קנה מידה 10 :ס"מ=  20עיניים
מידהS/M :
השרוולון נסרג כיחידה אחת .מתחילים בשרוול
ומסיימים בשרוול השני .הערה :מספר העיניים המצוין
בסוגריים מתייחס למידת .M
תהליך העבודה:
סרגי  )70( 60עיניים במסרגות  3בדוגמת פטנט אחד
ימין ואחד שמאל כ 4 -ס"מ .עברי לסרוג במסרגות 3.5
והוסיפי במפוזר  10עיניים כך שיהיו לך  )80( 70עיניים.
השרוול נסרג בדוגמא 4 :שורות רק ימין (שני פסים) ו4 -
שורות ימין שמאל לסירוגין.
הוסיפי עין מכל צד כל  6שורות עד לגובה של  26ס"מ
מההתחלה .לסיים את השרוול ב 4 -שורות רק ימין.
עכשיו עברי לסרוג בדוגמת חורים .סה"כ )100( 90
עיניים.
דוגמת חורים שורה  :1עין אחת ימין = עין קצה2 )*( .
עיניים ימין ביחד מאחורה וחוט על המסרגה (**)  .חזרי
כך כל השורה מ (*) עד ל . )**( -סיימי את השורה בחוט
על המסרגה  +עין ימין = עין קצה.
שורה  : 2סרגי הכל שמאל.
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.29סוודר כחול
קישוטים
עם
עיצוב והוראות סריגה :אלה מילמן

רוחב  44ס”מ

תהליך העבודה:
גב:
העלי  108עיניים על מסרגות מס'  5וסרגי בדוגמא 1
 2שורות
שורות קצרות :סרגי  14העיניים הראשונות לפפי
חוט על העין ה  14וחזרי לתחילת השורה המשיכי
כך ושכל פעם תוסיפי עוד  14עיניים עד שתסרגי
את כל ה  108עיניים ויישארו לך  7עיניים במשולש.
המשיכי ישר עד לגובה  30ס"מ מהצד הקצר עברי
לדוגמא  2וסרגי עוד  27עיניים.
הורדת בית שחי:
הורידי מכל צד  5עיניים המשיכי ישר עד לגובה 31
ס"מ וסגרי את פתח הצוואר .בגב סגרי מכל צד של
המרכז  5עיניים כל פעם עד שיישארו לך  10עיניים
בכל כתף בגובה  40ס"מ מהמותן סגרי ישר.
חזית:
סרגי כמו הגב אך את מיקום השורות הקצרות הפכי
את הצדדים (בסוף שורה) המשיכי עד לגובה 22
ס"מ מהמותן צרי פתח סגרי מכל צד של המרכז 5
עיניים כל פעם עד שיישארו לך  10עיניים בכל כתף
בגובה  40ס"מ מהמותן סגרי ישר.
גימור:
חברי את השמלה וסרגי מסביב לבית השחי והצוואר
 2שורות חצאי עמודים.

.27שרוולון
אלסקה
מעצבת :רחל אביגדור

.28שרוולון "קפרי
בשילוב וולאן"
עיצוב וסריגה:ענת טל מ"צמר לך מטי"

פטנט

לפנים

שורה  :3עין ימין = עין קצה )*( .סרגי עין ימין 2 ,עיניים
ימין ביחד מאחורה וחוט על המסרגה (**)  .חוזר כל
השורה מ (*) עד ל .)**( -סיימי את השורה עם חוט על
המסרגה עין ימין  +עין ימין = עין קצה.
שורה 4 :סרגי הכל שמאל.
סרגי באופן הזה  10שורות בסך הכל ואז סרגי  4שורות
רק ימין ו 4 -שורות ימין שמאל ושוב דוגמת חורים.
סה"כ  7פעמים דוגמת חורים.
חוזרים לסרוג זהה ונגדי את השרוול כאשר במקום
להוסיף עיניים מורידים עין מכל צד כל שורה שישית
( )6עד שתגיעי ל )80( 70 -עיניים.
צמצמי במפוזר ל )70( 60 -עיניים וסיימי עם סריגת
פטנט כמו בהתחלה.
גימור במסרגה אחת:
חברי את צידי השרוול בין  Aל B -בשרטוט ,וסרגי
מסביב לעיגול שנוצר שורת קשתות בחוט "קפרי",
כלומר ,חצי עמוד 4 ,עיניים באוויר וחצי עמוד בעין
השלישית .עברי לסרוג עם חוט "גל" ,סורגים אותו
בקצה ,חברי אותו בחצי עמוד באמצע הקשת ,ובין
הקשתות סרגי את הסרט כעיניים 3 ,עיניים ,כדי למנוע
כיווץ של הסריג.
המשיכי באופן הזה מסביב.
גימור בשרוול במסרגה אחת:
סרגי רק עם חוט "גל" ,חצי עמוד 3 ,עיניים (גל) וחצי
עמוד בעין שלישית .חוזר מסביב לפתח השרוול.

חוט לורד בצבע תכלת בהיר
תהליך העבודה:
מסרגות :מס'  , 6מסרגת קרושה מס' 6
מעלים  60עיניים ו *סורגים בדוגמה  9 1שורות ,בשורה
קנה מידה:
 10מורידים את  20העיניים הראשונות למסרגת
עבור מסרגות  10עיניים =  10ס"מ,
עזר ומעבירים לאחור .סורגים את  20העיניים הבאות
עבור מסרגת קרושה  10עיניים =  8ס"מ
סורגים את העיניים ממסרגת העזר ואז את  20העיניים
דוגמה  - 1פטנט אנגלי:
האחרונות.
שורה ראשונה  1 -ימנית 1 ,שמאלית
סורגים  9שורות בדוגמה  1בשורה  10סורגים את
שורה שנייה  1* -ימנית .העלאת חוט ,עין אחת להעביר  20העיניים הראשונות מעבירים למסרגת עזר את
למסרגה השנייה* 1 ,ימנית
 20העיניים הבאות (האמצעיות) ומעבירים לקדמת
שורה שלישית וכל השורות הבאות – שמאלית להעביר הסריגה ,סורגים את  20העיניים הבאות ואז סורגים את
עם העלאת חוט ,ימנית עם עין חדשה לסרוג ביחד העיניים ממסרגת העזר*
כימנית.
חוזרים מ  * -עד  10 * -פעמים .משחילים כל העיניים
דוגמה  :2עמודים עם העלאת חוט
על החוט בעזרת מחט ,ומקבצים .
דוגמה  :3עמודים פשוטים
גימור :מקבצים גם את הצד השני ותופרים פון פון
בקצה.
תהליך העבודה:
הגב והחזית נסרגים בו זמנית.
ליצור  104עיניים ולסרוג  22ס"מ בדוגמה  .1לחלק את
העיניים ל 3 -חלקים של חצי חזית ,גב ועוד חצי חזית,
של  52 ,26ו 26 -עיניים.
את חצאי החזית לסרוג עד גובה  41ס"מ .ליצור את
פתח הצוואר :לסגור  8עיניים ו 4 -עיניים בשורה הבאה.
לסגור את עיניי קו הכתף.
לסרוג את הגב עד גובה  43ס"מ .לסגור את כל העיניים.
לסרוג  5פסים של  2שורות עמודים פשוטים .פס
ראשון – על תחתית האפודה .ליתר הפסים ליצור את
אותו מספר עיניים .כך לסרוג גם  3פסים לכל שרוול .מעצבת :דליה בילגוראי "סריגה ועוד"
סיום:
טלפון09-9550073 :
לתפור את קו הכתף של הגב עם החזית .לתחתית
האפודה ולשרוולים לתפור את הפסים.
מידה :אורך  78ס"מ46-40 ,
לסרוג פסים בצבע תכלת בהיר בדוגמה  .3לקלוע אותם
חומרים 4 :כדורים קמאנדגו בצבע תכלת
יחד עם פסים של תחתית ושרוולים.
מסרגות :מס'  ,7מסרגה אחת 3.5
על קצה חצאי החזית לסרוג פס משתי שורות של
קנה מידה 10 :ס"מ=  20עיניים.
עמודים עם העלאת חוט.
דוגמא  2 :1עיניים ימין 2 ,עיניים שמאל ,צד שני חופף
על קו פתח הצוואר לסגור  4שורות של עמודים עם
דוגמא  1 :2עין ימין 1 ,עין שמאל , ,צד שני הפוך (אורז).
העלאת חוט עם לולאות לכפתורים.
דוגמא  :3שורה ימין ,שורה שמאל כפול  4על צד ימין ,
הדוגמא חוזרת על עצמה פעמיים.
דוגמא  :4שורה ימין ,שורה שמאל.

.31שרוולון
קמאנדגו

 .30צעיף צמה
מעצבת :סמדר אבי-עד "סריגה ועוד"
טלפון09-9550073 :

חומרים 3 :כדורים אלסקה סגול
מידהone size :
חומרים 4 :כדורים חוט לורד בצבע כחול  1 ,כדור מסרגות6.5 :

תהליך העבודה:
מעלים  100עיניים וסורגים  7ס"מ בדוגמא .1
סורגים עם החוט השעיר בדוגמא .4
סורגים עם החוט ללא השיער את שאר הדוגמאות
בסדר שבוחרים .מסיימים בדוגמא  1וסורגים  7ס"מ.
גימור:
מקפלים את הסריגה לאורכה ,מחברים את פתח
השרוולים באורך  16ס"מ בחוט ומחט.
במסרגה אחת סורגים סביב השרוולים  40עיניים2 ,
שורות ובכך מצמצמים את פתח השרוול.

מידה :לילדות בנות 11-10
חומרים :חוט מיה בצבע תכלת  4כדורים; חוט
קמאנדגו בצבע תכלת  2 -כדורים
כלים :מסרגות  3.5מ"מ;  4מ"מ
דוגמאות סריגה:
הכל בימין
שורה שמאל ,שורה ימין

 .33עליונית "דגם
מיטו" לנערה
בית הפועלים  6רחובות
08 -9461620
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www.tenish.co.il

פט
נט
גובה  4ס”מ

רק ימין

פטנט
שרוול

גובה  42ס”מ

מסרגות + 5.5 :מסרגה עגולה .5.5
חומרים 4 :חבילות צמר של  50גרם מסוג "מיטו"
קנה מידה 10 :ס"מ =  14עיניים
דוגמא:
שורה  :1סרגי  3עיניים שמאל 1 ,עין ימין העבירי מבלי
לסרוג ,חוזר כל השורה,סיימי את השורה ב 3 -עיניים
שמאל.
שורה  :2סרגי  3עיניים ימין ,ועין אחת שמאל .חוזר כל
השורה .סיימי עם  3עיניים ימין.

לפנים

גב

רוחב  20ס”מ

רוחב  36ס”מ

גובה  20ס”מ

תהליך העבודה:
בולרו:
הבולרו מורכב מ  3חלקים – מחלק בסיסי ושני מנג'טים.
את החלק הבסיסי סורגים מהקטעים השעירים של
חוט קמאנדגו ואת המנג'טים  -מהקטעים החלקים.
לחלק הבסיסי מעלים על המסרגות  4מ"מ  70עיניים
וסורגים  70שורות בדוגמא  .2סוגרים את כל העיניים.
לכל מנג'ט מעלים על מסרגות  3.5מ"מ  20עיניים
וסורגים  30שורות בדוגמא .1
חיבור:
לקצוות הצרים של חלק הבסיסי ( )Aבסקיצה ,1
מחברים את המנג'טים תוך כדי מתיחה על פני החלק
הבסיסי .מחברים את החלק הבסיסי לשניים לאורך
ותופרים את  10הס"מ הקיצוניים משני הקצוות .לאחר
מכן את המנג'טים.
חצאית:
החצאית מורכבת משני חלקים :הקדמי והאחורי.
החלק האחורי רחב ואילו הקדמי צר .עבור החלק
האחורי מעלים על המסרגות  4מ"מ בחוט מאיה 70
עיניים וסורגים  60שורות בדוגמא  .2מסמנים בחוט
קונטראסט בצדדים את קו החיבור של הקיפול עבור
הגומי .לקיפול הנ"ל סורגים עוד  20שורות .מקפלים
אותם לצד ימין של החצאית על פי הסימנים ותופרים
בעזרת תפר קטל .את החלק הקדמי סורגים באופן זהה
אבל מ  40עיניים.

פט

טלפון050 - 9200722 :

נט

.32חליפת תכלת
חגיגית לבנות
מחוטי מאיה
וקמאנדגו
עיצוב וביצוע :גלינה זילברמן

חיבור:
העליונית נסרגת כאשר סורגים את החלקים עד בית
מחברים את החלקים האחורי והקדמי .לתוך הקיפול השחי ,ואז סורגים את כל החלקים כיחידה אחת.
משחילים גומי או שרוך .חותכים פרנזים באורך  6ס"מ גב:
ומחברים אותם לחלק הצר של החצאית .סה"כ  5פסים סרגי  51עיניים ,שתי שורות רק ימין ואז עברי לסרוג
וביניהם  12שורות.
לפי דוגמא לגובה של  20ס"מ ,הניחי בצד.
1
1
לפנים:
סרגי לפנים  27עיניים בחלוקה  22עיניים בדוגמא 5 +
עיניים רק ימין .הכיני  2לפנים (זהה ונגדי) והניחי בצד.
10ס”מ
10ס”מ
30ס”מ
А
30ס”מבולרו А
 Аבולרו
А
70ש
שרוול:
יחידה1
70ש
יחידה1
סרגי  2יחידות של  39עיניים בדוגמת פטנט ,עין ימין עין
50ס”מ
50ס”מ
שמאל כ 4 -ס"מ כל אחת.
70ע
70ע
---------עברי לסרוג ביחד ,רצוי לסרוג במסרגה עגולה.
10ס”מ
10ס”מ
מנג’טים
14ס”מ
מנג’טים
 2יחידות 14ס”מ
А
העיניים של החלקים בסדר הבא :לפנים
30ש העלי 2את
30ש
יחידות А
(מהצד של  5העיניים רק ימין)  +שרוול  +גב  +שרוול +
10ס”מ
10ס”מ
(מהצד של הדוגמא).
לפנים
20ע
20ע
מומלץ לתפור את החלקים של הגב והלפנים והשרוול
בשלב הזה כדי שלא יתהפכו .סרגי  5שורות רק ימין.
2
2
בשורה השישית התחילי לצמצם .סגרי עין כאשר את
סוגרת כל עין  11-10ביחד .כך סרגי את כל השורה.
20ש
20ש
20ש
20ש
חוזרים לסרוג בדוגמא ,כאשר  5עיניים ימין ראשונות
ואחרונות ממשיכות רק ימין וביניהן  7עיניים שמאל,
60ש
60ש
60ש
60ש
ועין אחת ימין ,העבירי בלי לסרוג .סה"כ  6שורות.
מכאן סרגי את הלולאות .צרי לולאה ראשונה של עין
40ע
70ע
40ע
70ע ואחר כך כל  4ס"מ לולאה נוספת .בסה"כ יש 3
אחת,
לולאות.
צמצום:
סרגי  2עיניים ביחד ,פעם אחת בכל חלק של  7העיניים
שמאל (כלומר יורדים מ 7-ל 6 -עיניים).
סרגי שוב  6שורות באותה שיטת צמצום ,וכך תרדי
ל 5 -עיניים ,ואח"כ ל 4 -עיניים ,ואח"כ ל 3 -עיניים6 ,
שורות בכל פעם.
לסיום:
סרגי פטנט ,עין ימים עין שמאל ,כאשר את עין ימין
העבירי מבלי לסרוג ,בסה"כ  4שורות.
סגרי את  5העיניים ימין בהתחלה ובסוף ,וסרגי  2שורות
עיצוב וסריגה:ענת טל מ"צמר לך מטי"
רק ימין ,וסגרי.

.34מעיל לילדה
ארובסאחת
במסרגה
מעצבת :אלונה
טלפון050-6915620 :

http://blog.tapuz.co.il/alonaarobas
חומרים 7 :כדורים סופר באלקי גוון ורוד
מסרגה :מספר 8
המעיל סרוג מלמעלה כלפי מטה ,בחתיכה אחת ללא
חיבורים .השרוולים נסרגים בסיום סריגת גוף הסריג.
גוף המעיל:
מתחילים בשרשרת בת  40עיניים.
שורה  – 1סורגים עמוד מעל העין הרביעית מהמסרגה
( 3העיניים הראשונות מהוות עמוד ראשון) ,ומעל יתר
העיניים ,ובסה"כ בשורה זו –  38עמודים.
* במהלך כל השורות מתחילים ב 3 -עיניים המהוות את
העמוד הראשון בשורה *
שורה  – 2סורגים עמוד מעל עמוד כשבמהלך השורה
מכפילים באופן אקראי  8עמודים .סה"כ בשורה זו 46 -
עמודים.
(חשוב להקפיד שהוספת העמודים משורה לשורה
תהיה מפוזרת ולא תהיה מעל התוספת בשורה קודמת)
שורה  – 3כמו שורה  54 = 2עמודים.
שורה  – 4כמו שורה  62 = 2עמודים.
שורה  – 5כמו שורה  70 = 2עמודים.
שורה  – 6במהלך השורה מכפילים באופן אקראי 6
עמודים =  76עמודים.
שורה  – 7במהלך השורה מכפילים באופן אקראי 4
עמודים =  80עמודים.
שורה  – 8עמוד מעל כל עמוד =  80עמודים.
שורה  – 9בשורה זו אנו מפצלים את הסריג לחלוקה
לשרוולים.
סורגים  13עמודים (עמוד מעל כל עמוד) ,מעלים 4
עיניים באוויר ,מדלגים על  14עמודים מהשורה הקודמת
וסורגים החל מהעין הבאה –  26עמודים (עמוד מעל כל
עמוד) .מעלים שוב  4עיניים באוויר ,מדלגים שוב על
 14עמודים מהשורה הקודמת .מסיימים בסריגת 13
העמודים האחרונים.
שורה  – 10סורגים עמוד מעל עמוד ומעל כל עין
שסרגנו בשורה  - 9כאשר את העמוד השני בשורה
מכפילים ואת העמוד שלפני האחרון בשורה מכפילים

=  62עמודים.
שורה  – 11כמו שורה  68 = 6עמודים.
שורה  – 12כמו שורה  70 = 10עמודים.
שורה  – 13כמו שורה  76 = 6עמודים.
שורה  – 14כמו שורה  78 = 10עמודים.
שורה  – 15עמוד מעל כל עמוד =  78עמודים.
שורה  – 16סורגים עמוד מעל כל עמוד כאשר מכפילים
את העמוד ה 18 -וה 80 = 36-עמודים.
שורות  – 25 -17עמוד מעל כל עמוד =  80עמודים.
שורה  26מתחילים ב 3 -עיניים במקום העמוד הראשון
והחל מהעמוד הבא סורגים  2עמודים חובקים קדמיים
מעל כל עמוד ( ,) fpdcעד העמוד שלפני האחרון
(כולל) מסיימים בעמוד מעל העמוד האחרון .מנתקים.
(אפשר להחליט על כל שורת סיום אחרת)
גוף המעיל מוכן.
צווארון:
שורה  - 1סורגים  37עמודים בין העמודים בשורה
איתה התחלנו את גוף הסריג.
שורה  – 5-2סורגים עמוד על כל עמוד כשאת העמוד
השני ואת העמוד שלפני האחרון בשורה – מכפילים.
שרוולים:
חוזרים על הפעולה פעמיים ,להשלמת סריגת 2
השרוולים.
שורה  – 1סורגים בצורה ספירלית (בלי לסגור שורות
בעיניים שטוחות)  26חצאי עמודים סביב פתח השרוול.
מסמנים את חצי העמוד הראשון שיסמן עבורכן בכל
פעם שתתחילו שורה חדשה.
שורות  – 10 – 2ממשיכים בסריגת עמודים (עמוד מעל
כל עמוד) כאשר בשורות מס'  – 9/7/5/3מצמצמים עין
אחת ע"י סריגת  2עמודים שנסגרים יחד.
מסיימים את שורה  10עם  22עמודים.
שורה  – 11סורגים את  19העמודים הראשונים בשורה
ומסיימים את סריגת  3העיניים האחרונות בשורה
באופן הבא  :עמוד קצר ,חצי עמוד  ,עין שטוחה (הבדלי
הגבהים בין התכים יובילו אותנו לקבלת גובה אחיד
שאינו קיים בסריגה ספירלית).
שורות  13-12סורגים  22עמודים בסריגת פטנט
במסרגה אחת (עמוד חובק קדמי/עמוד חובק אחורי
לסירוגין).
לרצועת הגב:
סורגים שורה של  13עמודים .מחברים את הרצועה
למרכז העליון של אזור הגב באמצעות תפירת כפתור
מכל צד של הרצועה.
מחברים כפתורים לחזית הסריג ויוצרים לולאות
חיצוניות בצד השני .את הלולאות החיצוניות יצרתי מ-
 8עיני שרשרת שאת קצוותיהן השחלתי על גוף הסריג,
קשרתי והעלמתי הקצוות.

לגבר
.35סוודר V
מעצבת :סמדר אבי-עד "סריגה ועוד"

טלפון09-9550073 :

מידה42-40 :
חומרים 5 :כדורים אלפקה כחול.
מסרגות 5.5 , 6.5 :מסרגה עגולה מס' 6.5
קנה מידה 14 :עיניים =  10ס"מ
דוגמה :1
שורה  4 :1עיניים ימין * עיניים שמאל 4 ,עיניים ימין
מורידים  2עיניים ימין למסרגת עזר מעבירים לאחור,
סורגים  2עיניים ימין ,סורגים ימין את שתי העיניים
ממסרגת העזר *.סורגים מ *-עד *עד סוף השורה
ומסיימים ב  4עיניים ימין.
שורה  4 :4 - 2עיניים ימין * 4עיניים שמאל  8עיניים
ימין שורה שמאל חופפת.
חוזרים  3פעמים על שורות .4-1
דוגמה :2
שורה  4 :1עיניים ימין  2עיניים שמאל *  ,מורידים 2
עיניים ימין למסרגת עזר ,סורגים  2עיניים ימין ,סורגים
ימין את שתי העיניים ממסרגת העזר 4 ,עיניים ימין*.
סורגים עד סוף השורה ומסיימים ב 2 -עיניים שמאל
ו 4 -עיניים ימין.
שורה  4 :4 - 2עיניים ימין * 4עיניים שמאל  8עיניים
ימין שורה שמאל חופפת.
חוזרים  3פעמים על שורות .4-1
דוגמה  :3עין ימין עין שמאל.
תהליך העבודה:
גב:
מעלים  88עיניים על מסרגות מס'  5.5וסורגים בדוגמה
 4 3ס"מ .עוברים למסרגות  6.5וסורגים לסירוגין דוגמה
 1ודוגמה  2עד לגובה  68ס"מ .בגובה  68ס"מ סוגרים
 3פעמים  10עיניים מכל צד .את העיניים הנותרות
מעבירים למסרגת עזר.
חזית  :מעלים  88עיניים על מסרגות מס'  5.5וסורגים
בדוגמה  4 3ס"מ .עוברים למסרגות  6.5וסורגים
לסירוגין דוגמה  1ודוגמה  2עד לגובה  40ס"מ .בגובה
 40ס"מ מחלקים את החזית ל  . 2 -וסורגים כל חלק
בנפרד .סוגרים  4עיניים במרכז ואז סורגים כל שורה
ימין את  2העיניים בצד הפנימי יחד .סורגים עד לגובה
 22ס"מ ואז סוגרים את העיניים הנותרות  6עיניים כל
פעם( .כמו בגב)

תהליך העבודה:
גב:
העלי על מסרגות מס'  100 4.5עיניים וסרגי בדוגמא
 6 1ס"מ  .עברי למסרגות מס'  5.5וסרגי בדוגמא  2עד
לגובה  46ס"מ .
בית השחי:
הורידי מכל צד  4עיניים  3עיניים ו  2עיניים עקבי אחר
הדוגמא,
המשיכי לסרוג ישר עד לגובה  68ס"מ וסגרי את
הכתפיים ,סגרי מכל צד  3פעמים  8עיניים ואת יתר
העיניים העבירי על מסרגת עזר.
חזית :
סרגי כמו הגב עד לגובה  58ס"מ

תהליך העבודה:
מעלים  24עיניים וסורגים רק ימין עד האורך  180ס" או
עד לאורך הרצוי
גימור:
מורידים  4עיניים ראשונות מהמסרגה בלי לסגור,
סוגרים  16עיניים ומורידים את  4העיניים הנותרות
בלי לסגור .פורמים את העיניים שלא סגרנו עד הקצה
התחתון( .כן כל כך קל!!)

מתאיםלילדה*
.37עליונית
*מצולם על אישה
לילדה בגיל 12-10
מעצבת :סמדר אבי–עד "סריגה ועוד"
טלפון09-9550073 :

גולן
.39צעיף
עיצוב וסריגה :דליה בילגוראי "סריגה ועוד"

חומרים 2 :כדורים לורד אדום
מסרגות  :מספר 5
דוגמה  3 :1עיניים ימין  3עיניים שמאל
דוגמה  2 :2עיניים ימין  2עיניים שמאל.

חומרים 7 :כדורים גולן מס' 28485
מסרגות :קרושה מס' 5

תהליך העבודה:
מעלים  84עיניים וסורגים  10ס"מ בדוגמה  1מחלקים
את בעיניים לזוגות וסורגים  15ס"מ בדוגמה  2ואז
עוברים שוב לדוגמה  1וסורגים עוד  15ס"מ .סוגרים
רפוי.
גימור :מקפלים את העבודה לרוחב ותופרים  20ס"מ
מכל צד.
 3ימין  3שמאל
 2ימין  2שמאל
 3ימין  3שמאל

תהליך העבודה:
שורה  :1סרגי שרשרת  .מס' העיניים יתחלק ב .18
שורה  :2סרגי  3עיני שרשרת .באותה עין סירגי עמוד,
עין באויר ו  2עמודים.
סרגי  18עיני שרשרת ובעין ה 18מהשורה הראשונה
סירגי  2עמודים  1 ,עין באויר 2 ,עמודים.
שורה  :3סירגי  2חצאי עמוד על שני העמודים הקיימים
וסירגי  3עיני שרשרת  ,עמוד 1 ,עין באויר 2 ,עמודים.
סירגי  8עיני שרשרת וכנסי בחצי עמוד לאמצע
השרשרת מהשורה הקודמת  .סירגי  8עיני שרשרת ,

טלפון09-9550073 :

 22ס“מ
לשרוול

 30ס“מ
 22ס“מ
לשרוול

טלפון050-5753434 :
בין השעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!

חומרים 5 :כדורים אדלין חום
מסרגות :מספר 4
קנה מידה 10 :עיניים =  4ס"מ
דוגמה  :1רק ימין
דוגמה  10* :2עיניים ימין עיניים  10חוט על המסרגה
 2יחד ימין נוצר חורים * חזרי מ* עד * עד סוף
השורה כל  10שורות להחליף מקום 10 ,עיניים חוט על
המסרגה  2יחד ימין  10עיניים ימין.
שורה שמאל
תהליך העבודה:
גב:
העלי  90עיניים וסרגי  3שורות דוגמה  1ואז בדוגמא
 2עד לגובה  33ס"מ סרגי  2שורות ימין סגרי את כל
העיניים.
חזית:
סרגי כמו הגב
גימור:
תפרי את הצדדים ,סרגי מסביב שורה של חצאי
עמודים .העלי במקביל לריבוע השלישי  10עיניים
וסרגי כתפיה בדוגמה  1באורך  32ס"מ ותפרי בצד הגב.
הכתפייה השנייה זהה .

ה

חומרים 8 :כדורים אוקספורד כחול
מסרגות :מס'  4.5ו5.5 -
קנה מידה 20 :עיניים =  10ס"מ
דוגמה  :1פטנט  2ימין  2שמאל
דוגמה  :2לפי השרטוט עין ימין עין שמאל שורה שמאל
חופפת

חומרים :כדור אחד פולו פרינט
מסרגות :מספר 6.5
דוגמה  :1הכל ימין

.40חולצה קיצית
מעצבת :רחל אביגדור

12

טלפון5753434-050:
בין שעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!

טלפון09-9550073 :

עיניים מכל צד

אביגדור לגבר
.36סוודר
מעצבת :רחל

.38צעיף פולו
פרינט
מעצבת :סמדר אבי–עד "סריגה ועוד"

ש
ור

 26ע‘
לסגור

 35ס“מ
לשרוול
 52ס“מ

שרוולים:
מעלים  36עיניים על מסרגות מס'  5.5וסורגים  7ס"מ
בדוגמה  .3עוברים למסרגות  6.6וסורגים בדוגמה 1,2
לסרוגין כל תחילת שורה מוסיפים עין עד שמגיעים ל
 52עיניים( .את התוספת סורגים ללא צמה) ממשיכים
לסרוג עד לגובה  43ס"מ .סוגרים את כל העיניים בפעם
אחת.
גימור:
תופרים את כתפיים ואז את השרוולים תופרים את
השרוולים במקום ואז את הצדדים של הסוודר
עח מסרגה עגולה מס'  6.5מעלים סביב פתח הצוואר
 86עיניים  34מכל צד של הוי ואת העיניים מהגב
שהשארנו על מסרגת עזר .סורגים  5שורות ובמרכז
סורגים  2עיניים יחד מכל צד כדי ליצור את ה וי .בשורה
השישית סוגרים את כל העיניים

פתחי צוואר :סגרי את  8העיניים המרכזיות  ,המשיכי
לסרוג כל צד לחוד הורידי לפתח הצוואר עוד  4עיניים
 3עיניים וכל פעם  2עיניים עד שיישארו  24עיניים
לכתפיים בגובה  68ס"מ סגרי  3פעמים  8עיניים את
הצד השני סרגי זהה.
שרוולים:
העלי  40עיניים על מסרגות מס'  4.5וסרגי בדוגמא
 6 1סמ' ,הוסיפי בתפזורת 10עיניים בשורה הראשונה
והמשיכי לסרוג בדוגמא  2הוסיפי במשך הסריגה כל
שורה  8עין מכל צד עד לרוחב  80עיניים וגובה  45ס"מ.
ראש השרוול :הורידי מכל צד  4עיניים  3עיניים וכל
שורה  2עיניים עד לגובה  14ס"מ סגרי את כל העיניים
בפעם אחת.
גימור:
חברי את הסוודר  -העלי על מסרגה עגולה את העיניים
שהשארת בגב ובחזית בכל חצי  25עיניים וסרגי
בדוגמא א'  3ס"מ ,סרגי שורה הכל ימין ועוד  3ס"מ
לקיפול וסגרי את כל העיניים קפלי את הצווארון ותפרי
מבפנים.

 2עמודים ,עין ו  2עמודים מעל הקיים.
הדוגמא מורכבת משורה ( 1שורת השרשרת) ו  5שורות
כדוגמת שורה  2ו .3
גימור:
צרי פרנזים באורך  12ס"מ לשני צידי רוחב הצעיף.

ל
הו
ריד
כ
ל

 86ע‘

.41ווסט רמונה
אדום
מעצבת :חנה פרנק
חנות צמר לך סוקולוב  100חולון
טלפון03-5036183 :

.42כפפות וכובע
ברט
מעצבת :רחל אביגדור

מידהone size :
חומרים 6 :כדורים חוט רמונה אדום
טלפון050-5753434 :
 1כדור חוט לורד שחור או  2כדורים חוט חדווה שחור .בין השעות  10:00עד 13:00
מסרגות  :זוג מסרגות מס'  6.5-6ומסרגה עגולה  6.5-6ו  16:00עד  19:00לא בשבת!
דוגמא :הכל נסרג ימין כאשר כל הווסט סרוג כיחידה
כפפות
אחת.
חומרים 1 :כדור אוקספורד בז'
מסרגות 5 :מסרגות מס' 3.5
תהליך העבודה:
הכפפה נסרגת מסביב כחתיכה אחת בלי תפר
שלב א' :להעלות  86עיניים בחוט רמונה אדום ,לסרוג
דוגמה  2 :1ימין  2שמאל
לגובה  52ס"מ .בגובה זה יש לחלק את העבודה ל  3דוגמה  :2שורה ימין שורה שמאל
חלקים .לסרוג  35עיניים ראשונות בחוט הקיים ,לסגור
 16עיניים אמצעיות רופף ולהמשיך לסרוג את 35
תהליך העבודה:
העיניים האחרונות בחוט חדש .לסרוג עד גובה  22ס"מ העלי על מסרגה אחת מחמשת המסרגות  40עיניים
מההורדה והחל מכאן יש לסרוג עין אחת מכל הצד וסרגי בדוגמא  1כל  10עיניים על מסרגה ומסרגה ואחת
הפנימי של העבודה עד לאורך של  52ס"מ.
שסורגים איתה מסביב סרגי עד לגובה  10ס"מ.
שלב ב' :לחבר ב 2צידי העבודה עד לגובה של  30ס"מ .עברי לדוגמא  2הוסיפי בשורה הראשונה בתפזורת 10
היתרה נשארת לפתח השרוול .להעלות עיניים מסביב עיניים המשיכי לסרוג עוד  6שורות
לשרוול ולסרוג  6שורות ,אפשר לסיים עם  2שורות הוספה לבוהן :ב 12 -העיניים של הבוהן הוסיפי עין
מכל צד כל שורה שנייה  4פעמים אחר כך השאירי את
בחוט שחור.
יתר העיניים על  2מסרגות וסרגי את הבוהן מסביב עד
שלב ג' :להעלות עיניים מסביב לפתח הקדמי ,מצד ימין לגובה  5ס"מ וסגרי את העיניים החזירי את העיניים
פינתי עד לצד שמאל ,כמות העיניים אינה משמעותית על  4מסרגות והוסיפי בתפזורת  10עיניים המשיכי
בתנאי שהעבודה לא תתכווץ.
לסרוג ישר עד לגובה  16ס"מ וחלקי את יתר העיניים
לאצבעות כל אצבע נסרגת לבד.
לסרוג  8שורות ולסיים ב  4 -שורות שחור.

יש עוד אפשרות לסרוג את כל העיניים ישר עד לגובה
 19ס"מ ולסגור את כל העיניים בפעם אחת ובסוף את
הפרדת האצבעות תופרים בחוט ומחט.
כובע
חומרים 2 :כדורים הולידיי בז'
מסרגות :מסרגה עגולה מס' 6
דוגמה  2 :1עיניים שמאל  3ימין כל שורה  2 4שמאל
חוט על המסרגה העבירי את העין השלישית על שתי
העיניים וסרגי  2ימין.
תהליך העבודה:
על מסרגה עגולה העלי  10עיניים וסרגי רק ימין.
בשורה הבאה הוסיפי בתפזורת  8עיניים וסרגי ימין.
בשורה הבאה הוסיפי כל עין  3עיניים וסגרי את העיגול
המשיכי לסרוג מסביב והוסיפי כל עין שלישית עין כך
עד שתגיעי ל 65 -עיניים ויצרי את הדוגמא כל  4שורות
הוסיפי עין ליד השמאל עד שתגיעו ל 4 -עיניים שמאל
מכל צד הצמה המשיכי לסרוג  22ס"מ וסרגי פטנט 1
ימין  1שמאל  8ס"מ סיימי את הכובע,
יש אפשרות להשחיל חוט גומי בשוליים.

.43אפודה עם
עליונית
עיצוב סריגה והוראות :יונית ארבל

ועברי לדוגמה  .2סרגי לאורך  53ס"מ .סגרי  22עיניים
אמצעיות וסיימי כל צד בנפרד.
עליונית:
בחוט סופר בולקי צבעוני מתחברת לחזית האדומה .
העלי  22עיניים סרגי  3שורות ימין ועברי לדוגמה . 2
סרגי בצד הפנימי  3עיניים ימין לכל האורך עבור הדש
סרגי לאורך  42ס"מ.
פתח הצוואר:
הורידי עבור פתח הצוואר לפי הסדר הבא 4:ע' 3,ע'2 ,
ע' 1 ,ע' .סגרי את כל העיניים שנותרו ( 11עיניים).
סרגי חלק נוסף במהופך.
גימור:
חברי את כתפי העליונית לכתפי החזית ואח"כ לכתפי
הגב  .תפרי את צידי העליונית לצידי בית השחי של
החזית ואת ההמשך לגב והחזית שימי לב האפודה
ארוכה מהעליונית סרגי במסרגה אחת מסביב לבית
השחי בחוט אדום שורה של חצאי עמודים והשורה
הבאת בחזרה (אחורה) תוך דילוג על  2חצאי עמודים .
שרוך לקשירה :
סרגי במסרגה אחת בחוט אדום  2שרוכי שרשרת
באורך הרצוי לך וחברי לעליונית .

.44גופיית חוף
ליאור
מחוט
עיצוב וסריגה :שירה ביסק

מידה :לגיל ( 10בצילום מופיע על אישה)
חומרים:
 400גרם ( 4כדורים) חוט אדום "סופרבאלקי " 200 ,טלפון054-5397349 :
גרם ( 2כדורים) חוט צבעוני "סופרבאלקי "
מידה42-40 :
מסרגות 2 :מסרגות מס' .7
חומרים 6 :כדורים ליאור בגווני חום-אדום
קנה מידה 10 :עיניים=  10ס"מ.
דוגמה  :1כל השורות ימין.
מסרגות :מס' 6
שמאל.
דוגמה  :2שורה ימין שורה
דוגמא א :שורה לא זוגית ימין ,שורה זוגית שמאל
דוגמא ב :עין ימין *סרגי  2עיניים יחד שמאל וימין ,חזרי
תהליך העבודה:
מ*סיימי בעין ימין  ,שורה חוזרת שמאל רגיל
גב:
דוגמא ג:
ועברי
ימין
שורות
3
סרגי
עיניים
44
העלי
אדום
בצבע
שורה  -1עין ימין* 6עיניים ימין 6,עיניים שמאל מסיימים
לדוגמה  2וסרגי לאורך  55ס"מ .
בעין ימין
סגרי את כל העיניים.
שורה  3 ,2ו 4חופפות
חזית :
שורה  6 - 5עיניים ימין*,נעצי מסרגה בעין שמאל כרכי
בצבע אדום העלי  44עיניים סרגי  3שורות ימין

חוט פעמיים על המסרגה וסרגי ימין ,כך עם כל עיני
השמאל.
שורה  -6שמאל
שורה  -7ימין
שורה  -8שמאל
שורה  -9חוזרים על השורה הראשונה ,אלא שסורגים
שמאל על ימין ,וימין מעל העיניים המוארכות.
דוגמא ד:
שורה  -1עין ימין*כרכי חוט על המסרגה 2 ,עיניים יחד,
חזרי מ* שורה  -2שמאל
הגב:
מעלים  60עיניים וסורגים  3ס"מ בדוגמא א ,ממשיכים
 4שורות בדוגמא ב ,ועוברים לדוגמא ג.
סורגים עד לגובה  40ס"מ ,מורידים לפתח הזרוע,
 4עיניים 3 ,עיניים 11 ,עיניים .ממשיכים עוד  5ס"מ
וסוגרים  28עיניים אמצעיות ,סורגים את הכתפיות (8
עיניים בכל צד) עוד כ 18ס"מ .סוגרים.
החזית:
סורגים כמו הגב ,רק שאת פתח הצוואר עושים מעוגל
יותר ,כלומר בגובה  5ס"מ מפתח הזרוע סוגרים 18
עיניים אמצעיות ,ואז סוגרים עוד  5עיניים מכל צד,
ממשיכים לסרוג את הכתפיות כמו בגב.
גימור:
מחברים את שני החלקים ,מעלים עיניים סביב המחשוף
על מסרגה עגולה ,סורגים שלוש-ארבע שורות.

.45צעיף פולו
פרינט
עיצוב וסריגה :דליה בילגוראי "סריגה ועוד"

טלפון09-9550073 :

חומרים 2 :כדורים פולו פרינט מס' 132
מסרגות :מס' 7
תהליך העבודה:
העלי  23עיניים .סירגי שורה ימין ,שורה שמאל5 ,
עיניים שמאל ,עין ימין  3פעמים ו  5עיניים שמאל .צד
שמאל הכל שמאל.
גימור:
צרי פרנזים באורך  12ס"מ.

דוגמאות סריגה:
שורה ימין ,שורה שמאל
פטנט *3ימין2 ,שמאל*
פטנט *3ימין1 ,שמאל*

 20שורות.
חיבור:
מחברים את תפרי הצד של גב ,חזית ושרוולים.
סימנים לסקיצות:

מהלך העבודה:
קטע :A
תבלה 1
גב וחזית  -שני חלקים זהים .מעלים על מסרגות בחוט
חום  80מספר
אוקספורד צבע סה”כ
עיצוב והוראות סריגה :אלה מילמן
וסורגים  10שורות
עיניים
צבע
שורות
שורות
טלפון:
בדוגמא  ,2תוך כדי 2החלפת 2צבעי החוטים לסירוגין על
3
5
לדוגמא  1וממשיכים להחליף
עוברים
פי טבלה .1
3
8
חומרים :כדור מחוט כותנה ורוד ,מעט חוט גל ורוד
11
טבלה עד גובה 3השורה ה  .72לאחר מכן
צבעים לפי
3
14
מסרגות :מס' 4
על פי סקיצה מספר  .2את
סורגים  10שורות
 17נוספות 3
3.5
מס'
קרושה
מסרגת
מסרגות:
1
18
משאירים על המסרגה.
סוגרים אלא
העיניים לא
2
20
דוגמה :פיקו דו-צדדי
1
21
קטע :B
עמוד.
לסרוג
הראשונה
לתוך
שרשרת,
ליצור  3עיני
2
סימנים לסקיצות:
23
בצבע אוף 1ווייט ולמסרגות עגולות.
עוברים לחוט 24
זה נקרא פיקו .ממנו שוב לסרוג  3עיני שרשרת ושוב
צבע חום
26
2
מעלים  50עיניים נוספות
סורגים שורה  1של הגב ,צבע בורדו
30
4
לסגור מעגל בעזרתו .כעת יש לנו  2פיקו .להמשיך
צבע אפור
תבלה 1
עבור השרוול33 ,
סורגים את העיניים של
לאחר מכן 3צבע כחול
לסרוג עד אורך  60ס"מ.
37
4צבע אופווייט
מספר
סה”כ
נוספות עבור השרוול
עיניים
ושוב
40
מעלים 3 50
החזית צבע
טרקוט
צבע
לצורך
השני.
לצד
אופן
באותו
לסובב את הפס ולסרוג
שורות
שורות
4להעביר עין בלי לסרוג,
44
2
2
עבודה ,פ סקיצה
 -Bעל
סורגים
מכן
לאחר
השני.
קטעאחרי
במעגלימין  -חוט
בשורה
המסרגה
כך יש לסרוג  3עיני שרשרת ,להכניס את
48
3
4ובשורה שמאל  -לפני עבודה
5
לתוך הראשונה ולסרוג עמוד .לבצע זאת תוך 8
( 4 3עד גובה של 10251שורות 3מתחילת הסריגה).
כדי
2עיניים יחד בימין עים נטיה לשמאל
2
3
11
53
הראשונה 3 .קטע :C
3
56
הכנסת המסרגה לתוך העמוד של השורה
14
3
17
 2עיניים יחד בימין עים נטיה לימין
60
1
מתחילים לבצע 42הורדות לאלכסוני רגלן לפי
זה
בקטע
18
62
2
20
3
65
ורד:
עיניים מנקודת חיבור השרוולים
מדלגים 10
 1סקיצה .5
21
4
69
2
23
לפרח.
ולסובב
חוט
על
להשחיל
,Gal
חוט
לחתוך
ומתחילים לסרוג 2 3עיניים ביחד בכל שורה
( 1מכל צד)
24
72
26
2
לתפור את הפרח לשרשרת.
 4שניה (סה"כ  15פעמים ב  30שורות) .קטע זה סורגים
30
33
3
 4בצבע אחד (צבע חום).
37
2
40
3
 4קטע :D
44
82
48
4
81
זאת אומרת ,אנו
 3בקטע זה גב וחזית סורגים בנפרד
51
80
53
2
79
קטע צבעוני לפי
 3עוברים למסרגות ישרות וסורגים
56
78
4
60
 2סקיצה  .6בו זמנית מבצעים הצרות 77
בקצוות – סורגים
62
76
65
 2 34עיניים יחד בתחילתה ובסופה של 75כל שורה שניה
69
שרוול 74
72
73
 3עד גובה של  113שורות.
50ע
קטע :E
אפור וסורגים  10שורות בדוגמא
בצבע
לחוט
עוברים
3
 .2יש לשים לב שבקטעגב זה ,הגב והחזית נסרגים
באופן שונה  :במרכזה של80ע
החזית יש В:5הורדות עיניים,
לשם כך בכל שורה שניה סורגים  3עיניים יחד.
יחד
ימין
בשורה ( 11צד שמאל) סורגים זוגות של עין
שרוול
שרוול
עיצוב וביצוע :גלינה זילברמן
50ע
50ע
את
סוגרים
.3
בדוגמא
שורות
4
עוד
לסרוג
וממשיכים
טלפון050- 9200722 :
6
כל העיניים ומחברים תפרי צד של קטעים  Dו – .E
114
קטע( F:שרוולים):
חזית 113
מידהS-M-L :
80ע 112
עיניים בחוט אוקספורד
50
מעלים
השרוול
קו
לאורך
חומרים   :חוט אוקספורד   בצבע חום  1 -כדור;   בצבע
111
בצבע אפור  7 +עיניים לאורך110
גב ו  7עיניים לאורך
בורדו  1 -כדור; בצבע אפור  2 -כדורים ;
109
108סקיצה  .)65סורגים
החזית (סה"כ  64עיניים ) (ראי
כדור;
בצבע כחול  1 -כדור; בצבע אופוויט 1 -
6
107
סקיצה  .7מסיימים את
בצבע חום  1 -כדור
קטע צבעוני בדוגמא  1לפי 106
114
השרוול בקטע הנסרג מחוט 105
אפור ובדוגמא ,2סה"כ
113
כלים :מסרגות רגילות 5מ"מ ומסרגות עגולות 5מ"מ
104

צבע חום
צבע בורדו

.46קשת עם ורד

.47סוודר פסים
צבעוניים לאישה
מחוט אוקספורד

112
111
110
109

103

צבע אפור
צבע כחול

D

צבע אופווייט
צבע טרקוט
להעביר עין בלי לסרוג- ,
בשורה ימין  -חוט אחרי עבודה,
ובשורה שמאל  -לפני עבודה

C
B
F

 2עיניים יחד בימין עים נטיה לשמאל

A

 2עיניים יחד בימין עים נטיה לימין

1

48ס

E

0

D

2

C
B82

81
80
79
78
A
77
76
75
74
73

F

66ע

F

48ס”מ
80ע

סימנים לס
B

3

צבע ח

צבע ב

גב
80ע

В:
סה”כ
שורות

חזית
80ע

2
5
8
11
14
17
18
20
21
23
24
26
30
33
37
40
44
48
51
53
56
60
62
С
65
69
72
B

4

תבלה 1

טבלה 1
102

101
מספר
100
שורות

צבע א
צבע ט
להעב
בשור
ובשור

צבע

2 99
3 98
שרוול
97
3 96
50ע
395
394
3 93 B
192
91
290
189
288
1 87
286
485
84
383
4
3
4
4
3
5
2
3
4
 15פעמים
2
3
10ע
10ע 30 4ע
3

 2עיניים

 2עיניי

С

B

חזית
А

50п

7ע
חזית

צבע
צבע כ

50ע
64ע

7ע
גב

2
1
2
4
3
4
3
4
4
3
2
3
4
2
3
4
3

80ע

6

D

82
81
80
79
1
78
77
76 1
75
D
E 74
73
C

גב
80ע

F

גב
80ע

В:

66ע

F

В:

66ע

A
שרוול

שרוול

שרוול

50ע

50ע

48ס”מ
48ס”מ 80ע

114
10 113ע
30ע
4
112
50п
B
111
110
102
50ע
109
7 101ע
100
108
64ע
חזית99
107
98
106
97 А
105
96
104
103
95
94
B
93 B
92
91
7
90
89
88
87
86
85
84
83

114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103

4 102
6
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83

С
10ע

חזית 7ע
חזית

А

גב

30ע B

7ע
גב

7

 15פעמים

10ע

10ע

30ע
50п

10ע

.49בולרו קרושה
בצבע ורוד מחוט
אדלין מקושט
מיוחד
בפריט
עיצוב וביצוע :גלינה זילברמן

את החלקים :אורך התפר  7ס"מ .לאורך הקצה התחתון
שורה  1של עמודים.
של השרוולים סורגים במסרגה
2
פריט דקורוטיבי:
אלסקה
בחוט
עיניים
50
מעלים
לשאלים
על המזלג
שורה אחרונה
בצבע חום .מורידים את הסרט הנסרג מהמזלג
ומחברים אותו באופן הבא * :תופסים  10עיניים
של הסרט וסורגים דרכם עמוד אחד; ב 10העיניים
ההבאות ,סורגים עמוד בכל עין ועין באוויר ביניהם* -
מ * עד * פעמיים .דרך  10עיניים הבאות – עמוד 5 ,1
עיניים באויר ,עמוד  1לתוך מרכזו של הסרט ,עוד 5
עיניים באויר ,ולאר מכן *ב  10עיניים הבאות  -עמוד
בכל עין ועין באויר ביניהם* וב 10עיניים הבאות עמוד
 ,1לאחר מכן עמוד בכל עין ב  10עיניים הבאות ועין
באויר ביניהם *  -מ * עד * פעמיים;  5עיני באויר
לעליה ,עין חיבור  1בנקודת תחילת הסריגה .מחברים
את הקטע של הפריט הנסרג לבולרו (ראי איור) ולאחר
מכן מחברים את החרוזים באופן הבא :את  5הפנינים
הגדולות מחברים למקומות של  10עיניים תפוסות
(בנקודות  ;)Aאת ה 30-חרוזי סוורובסקי  -לאורך קו
הגלי המרכזי; ואת ה  100חרוזים קטנים לפי קטעים
( )aלפי סקיצה  5 - 3חרוזים בתפר .1

 15פעמים

10ע

30ע
30ע 1050пע

7ע

50ע 64ע 7ע

גב
גב

64ע

А

7

סימנים לסקיצות  2ו:3-
 עין שרשרת)עין באוויר(

10ס”מ

 -עמוד

מכנסיים:
40ס”מ
העלי  70עיניים וסרגי בדוגמא  1עד לגובה  23ס"מ.
בגובה  23ס"מ סגרי מצד אחד  4עיניים  3עיניים ו – 2
השני  1 . 2. 3המשיכי לסרוג ישר עד
80ע”שעיניים ומצד
80ע”ש
לגובה  26ס"מ וסיימי .את הצד השני זהה אך החליפי
את מיקום ההורדות
גימור:
חברי את החולצה והצליבי את הכתפיות
המכנס קפלי את השוליים והשחילי גומי במותן.

 עמוד עם ליפוף אחד)עמוד כפול(
  2עמודים כפולים מעין אחתובינהם  -עין באוויר
4

7ס”מ
23ס”מ

23ס”מ

3

а

1

2

10ס”מ

А

שורה אחרונה

80ע”ש

А

המכנסיים מוצגים בצילום 78
אביגדור
מעצבת :רחל
А
050-5753434
טלפון:
בין השעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!

40ס”מ

80ע”ש
2

 1/2מכנס

а

לנערה*
.50חליפה
*בצילום זה מובאת החולצה בלבד,

טלפון050-9200722 :

50п
B
מידהS :
50ע
7ע
7ע
גב חומרים :חוט אדלין בצבע ורוד עתיק  4 -כדורים ,חוט
64ע
50ע חזית 7ע
מילמן
סריגה :אלה
עיצוב7עוהוראות
אלסקה בצבע חום – כדור 5 ,1פנינים גדולות בצבע
חזית
גב
64ע
А
שוקו 30 ,חרוזים סוורובסקי בינוניים בצבע חום כהה,
4
 Аמידה42-46 :
 100חרוזים יפניים בצבע חום כהה
מעט
,
חום
בצבע
אוקספורד
חוט
כדורים
חומרים4 :
כלים :מסרגה אחת  3מ"מ ,מסרגות  4מ"מ ,מזלג 2
ורוד
גל
חוט
מעט
חוט ירוק,
ליצירת שאלים  5מ"מ ,מחט לחרוזים
7
שורה אחרונה
7ס”מ
מסרגות :מסרגת קרושה מס' 6
דוגמאות סריגה :סקיצה 2
עיניים =  9ס"מ
23ס”מ
פטנט *1ימין1 ,שמאל*
חישוב עיניים7 10 :
מידה42-46 :
חוט.
העלאת
עם
עמודים
דוגמה :1
מהלך העבודה:
הבולרו מורכב מ  3חלקים :שמאל ,ימין ופריט דקורוטיבי
תהליך העבודה:
שנסרג בעזרת מזלג לשאלים.
3
גב וחזית:
חלק ימין:
זהים.
חלקים
שני
מעלים שרשרת מ  80עיניים באויר וסורגים ישר 40
ליצור  50עיניים ולסרוג  10ס"מ בדוגמה  .1לחלק את ס"מ –  22רפורטים של דוגמא  1לפי סקיצה .2
הרוחב ל 5 -חלקים ולסרוג כל חלק בנפרד עד גובה  58חלק שמאל:
а
ס"מ תוך כדי הקטנת הרוחב .בסוף צריכות להישאר  2חלק זה סורגים באופן זהה אך מוסיפים וולן בדוגמא ,2
עיניים בכל חלק.
לשם כך מעלים על המסרגות לאורך הקצהАהצר של
שרוולים:
החלק (מצד ימין)  80עיניים .בשורה הבאה מכפילים
ליצור  30עיניים ולסרוג  8ס"מ בדוגמה  .1לחלק את את כמות העיניים :סורגים *  1ימין ,חוט על המסרגה* -
הרוחב ל 3 -חלקים .את החלק האמצעי לסרוג עד גובה עד סוף השורה .מהשורה הבאה סורגים בפטנט (דוגמא
А
 45ס"מ תוך כדי הקטנת הרוחב .בסוף צריך להגיע ל 10 )2 2 -שורות וסוגרים את כל העיניים.
עיניים .שני חלקים צדדיים לסרוג עד גובה  36ס"מ.
חיבור:
לסרוג עלים בדוגמאות  2ו 3 -בחוט ירוק.
מקפלים את החלקים לאורך ,לחצי ומחברים קטעים
ולסובב
תלתל
עבור השושנים לקחת חוט גל לעשות
באורך של  23ס"מ (ראי סקיצה  .)4לאחר מכן מחברים

את סורגת  3עיניים יחד במרכז עד ששארו לך  5עיניים
לכתפיות 1סרגי את הכתפיות בימין באורך  36ס"מ וסגרי
את העיניים ,את הצד השני זהה.

גב

.48סוודר חום-עץ

7ע 50 50пע
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100
99
98
97
96
95
94
93
92
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90
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87
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84
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10ע

10ע

 15פעמים

B

102

101
7ע

 15פעמים

С

5

10ע

4

5

С

5

С

10ע

5

4

102
101
100
99
98
97
96
95
B
94
93 B
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83

אותו לפרח.
סיום:
10ע
30ע
לבצע על גבי תבנית התפירה או על בובה.
50п
לתפור את קו הכתפיים .למלא את Bהרווחים בין הפסים
להתחיל לסרוג
בצורות של ענפים סגורים (בדוגמה .)1
50ע
7ע
להוסיף
.2
ול-
3
בחזית מ 4 -עיניים ,בהמשך לעבור ל-
חזית
64ע
ענפים של  2עיניים.
ענפים .על החזית לתפור
לתפור את השרוולים ולסרוג
А
עלים ושושנים.
С

חזית
80ע

80ע

חזית
80ע

50ע

 15פעמים

80ע  15פעמים
6

С

82
81
80
79
78
77
76
75
74
73

3

B
A

2

E

B

48ס”מ

80ע

2

3

6

5

48ס”מ

C
F

5

А

А
1

10ס”מ

שורה אחרונה

חומרים 7 :כדורים אדלין כתום
מסרגות :מספר 4
קנה מידה 20 :עיניים =  8ס"מ
דוגמה  2 :1ימין  2שמאל
סימנים לסקיצות  2ו:3-
40ס”מ
דוגמה  3* :2שורות שורה ימין שורה שמאל שורה 4
 עין שרשרת80ע”ש
ימין * חזרי מ* עד *)עין באוויר(

1

10ס”מ

23ס”מ

80ע”ש

80ע”ש

4
 עמוד עם ליפוף אחד)עמוד כפול(

4

7ס”מ
23ס”מ

23ס”מ

а
3

А

А

aа
А

А

a

а

А

А

 -עמוד

А

А

תהליך העבודה:
חולצה גב:
לגובה  20ס"מ
עד
1
בדוגמא
וסרגי
עיניים
העלי 84
  2עמודים כפולים מעין אחת7ס”מ
ובינהם  -עין באוויר
מחשוף גב:
23ס”מבגובה  20ס"מ סגרי מהאמצע 2312ס”מ
עיניים וסרגי כל חלק
בנפרד הורידי מכל צד כל פעם  2עיניים עד שיישארו
לך  14עיניים סגרי אותן בבת אחת את הצד השני זהה.
חזית :
3
וסרגי כמו הגב עד לגובה  32ס"מ
העלי  80עיניים
החזייה בגובה  32ס"מ חלקי את העבודה לשניים וכל
חלק נסרג לחוד  47עיניים מכל צד (הוסיפי  7עיניים
בתפזורת) סרגי בדוגמא  22 2עיניים  3יחד ועוד 22
а
а
ימין .בשורות ימין צמצמי כל פעם  3עיניים יחד מעל
ה  3 -הקודמות .המשיכי לסרוג בדוגמא  2כשכל ימין
А

А

.51טופ גלים*
40ס”מ

עיצוב והוראות סריגה :אירינה יפרמוב
סבתא שופ ,פתח תקווה ,רח' ברקוביץ 4
טל'80:ע”ש,077-9127661 054 -7488328

www.savtashop.com

מיועד לאלו שיש להן סבלנות ורצון ליצור להיט
העונה .מבחר צבעים של חוטי גל ואדלין מאפשר
ליצור בגד ייחודי.
* מופיע בצילום עם חצאית בעיצוב רחל אביגדור
מידה36-38 :
חומרים 3 :כדורים חוט אדלין1 ,כדור חוט גל ,
מסרגות :מס' 3
תהליך העבודה:
ליצור  132עיני שרשרת מחוט אדלין ולסרוג 2
שורות של פטנט ( 1x1עין ימנית ,עין שמאלית).
להמשיך את הסריגה בחוט גל רק בעיניים ימניות.
לסרוג עוד  2שורות בחוט אדלין ועוד שורה בחוטי

А

גל ,כך שהתלתל השני יהיה באותו צד של הראשון.
לשם כך יש להשתמש במסרגות עגולות ולהזיז את
המוצר לכיוון הדרוש ,ואת חוט גל לסרוג בעיניים
שמאליות.
בהמשך לסרוג בעיניים ימניות מלבן בגובה  25ס"מ
רק בחוט אדלין .יש לסרוג שוב שני "גלים" ,כמו
בתחילת הסריגה ,ועוד שורה של פטנט  .1x1לסגור
 60עיניים .על המסרגות יישארו  72עיניים .את
העיניים האלו לחלק לשני חצאים ולסרוג כל אחד
בנפרד :שתי שורות פטנט  1x1אדלין ושורה אחת
גל לסרוגין .בכל שורה שנייה של פטנט  1x1משני
הצדדים לחבר שתי עיניים ביחד להקטנת הרוחב,
עד שיישארו  3עיניים .להשחיל  50ס"מ של גל
בעיניים אלו ולקשור בקצה.

חצאית
מעצבת :רחל אביגדור

טלפון050-5753434 :
בין השעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!

תהליך העבודה:

 16ס”מ

מידה :גיל 11
חומרים 5 :כדורים אמבר כדור  1חום קשמרינו
(אפשרות נוספת אלסקה)
מסרגות :מספר 4.5 - 4
קנה מידה 16 :עיניים =  10ס"מ
דוגמה  :1עין ימין עין שמאל
דוגמה  :2שורה ימין שורה שמאל
דוגמה  :3צמה  2 -עיניים שמאל  12עיניים ימין 2
עיניים שמאל כל  8שורות יוצרים את הצמה  2שמאל 3
עיניים ראשונות מורידים על מסרגת עזר לאחור סורגים
את  3העיניים הבאות ימין מחזירים את הראשונות
וסורגים אותן ימין מורידים את  3העיניים הבאות
לפנים סורגים את  3העיניים הבאות ימין מחזירים את
הראשונות וסורגים אותן ימין  2שמאל חוזרים כל 8
שורות על אותה פעולה.

 63ס”מ

 42ס”מ

הרצועה:
מעלים על מסרגה עגולה  180עיניים וסורגים שורה
ימין שורה שמאל  6שורות בשורה השביעית סוגרים
בפעם אחת.
גימור:
מקפלים את המשטח שקיבלנו קיפול אחד של 20
ס"מ תופרים בצדדים ואת ה  10 -ס"מ הנותרים
שה " -תלתלים" בקצב מקפלים כ"מכסה" של התיק.
תופרים כפתורים מול הלולאות .את הרצועה שיצרנו
תופרים מסביב לתיק כולל התחתית .ניתן להשחיל תהליך העבודה:
גב:
רצועת פוליגל בתחתית התיק כדי ליצור תמיכה.
מעלים  80עיניים על מסרגות מס'  4וסורגים בדוגמא
 7 1ס"מ עוברים למסרגות מס'  4.5וסורגים בדוגמא
צעיף:
 2עד לגובה  30ס"מ .בגובה  30ס"מ סורגים  7עיניים
חומרים 2 :כדורים גל
בדוגמא  1משני הצדדים לשוליים ממשיכים לסרוג עוד
מסרגות :מספר 9
 18ס"מ.
דוגמה  :1רק ימין
סגירת כתפיים:
סגרי מכל צד  3פעמים  8עיניים ואת העיניים המרכזיות
תהליך העבודה:
מעלים  24עיניים וסורגים שורות קצרות .שורה  2-1השאירי על מסרגת עזר
חזית :
סורגים  10עיניים ימין וחוזרים לתחילת השורה.
שורה  4-3סורגים  8עיניים ימין וחוזרים לתחילת העלי  80עיניים על מסרגות מס'  4וסרגי בדוגמא 7 1
השורה .שורה  6-5סורגים  6עיניים ימין וחוזרים ס"מ .עברי לדוגמא  2במסרגות  4.5חלקי את הסריגה:

צמה

מעלים  30עיניים וסורגים בדוגמה  3 1שורות.
עוברים לדוגמה  2וסורגים  3שורות ויוצרים 3
לולאות .ממשיכים לסרוג עד לאורך  75ס"מ (לאחר
ה"תלתלים")
סוגרים את כל העיניים בפעם אחת.

ו  16:00עד  19:00לא בשבת!

 48ס”מ

חצאית

.54אפודה לנער

 18ס”מ

תהליך העבודה:
העלי  40ס"מ שרשרת וסרגי  2שורות חצאי עמודים
המשיכי בדוגמא  1עד לגובה  42ס"מ סרגי  2שורות
חצאי עמודים לגומי .הצד השני זהה.

.52חולצה קייצית

.53צעיף מסולסל+
תיק גל חומים

גב
 30ס”מ

חומרים :
 5כדורים אדלין ורוד
מסרגה :מספר 2.5
דוגמה  :1שורה  3 * – 1עמודים בתוך השרשרת עין
באוויר ,מדלגים עין* חזרי מ* עד * עד
סוף השורה
שורה  2ואילך  3* -עמודים העמוד הרביעי נסרג
לתוך העמוד הראשון בשורה
הקודמת בהצלבה* חזרי מ* עד * עד סוף השורה

עיניים בדוגמא  . 3סורגים  6שורות של צמות סה"כ
גובה כולל  34ס"מ .מורידים מכל כיוון צמה אחת
ונשארים עם שתי צמות  ,סורגים עוד  7שורות של
צמות עד לגובה  51ס"מ ,ממשיכים לסרוג ס"מ נוסף
עד לפתח הצוואר.
פתח צוואר:
לחלק את הסריגה ל –  2חלקים עין אמצעית להעביר
לסיכת ביטחון ,לסגור בכל תחילת שורה מכיוון האמצע
 8עיניים  ,3 ,7ו – . 2
מעצבת :דליה בילגוראי "סריגה ועוד"
בית שחי:
טלפון09-9550073 :
בגובה  47ס"מ להוריד בתחילת השורה  9עיניים פעם
אחת ,להוריד עין אחת בכל תחילת שורה (לסרוג 2
מידה40 – 38 :
עיניים יחד) עד סיום כל העיניים.
אדום
קפרי
כדורים
חומרים7 :
שרוול:
מסרגות :מספר  5ועגולה מס' 5
נסרג מהחלק הצד עד לרוחב  9ס"מ וירידה בהדרגה
קנה מידה 10 :ס"מ =  22עיניים
לחלק הצד ,הוספת עיניים או הורדת עיניים מתבצעת
דוגמה  :1ימין
רק בצד אחד של הסריגה .מעלים  2עיניים וסורגים
שמאל
שורה
ימין
שורה
דוגמה :2
בדוגמא , 1מוסיפים עין אחת בסוף השורה ממשיכים
דוגמה  :3שורה שמאל
עד ל –  5עיניים ,סורגים  4שורות נוספות בלי להוסיף
עיניים
דוגמה  :4צמה מ 4 -
עיניים .מעלים עיניים לפי התרשים עד לרוחב  9ס"מ
דגם א  -מורידים  2עיניים על שיפוד עזר לאחור
הורדת עין לפי התרשים.
הראשונות
וסורגים את  2העיניים הבאות ומחזירים את
גימור:
סורגים בימין.
מחברים את שני חלקי הסריגה.
עזר
שיפוד
על
עיניים
2
מורידים
אך
כנ"ל
דגם ב -
פתח צוואר :מעלים על מסרגה עגולה  36עיניים מגב
קדימה
החולצה .מעלים על המסרגה  7עיניים ומעלים עיניים
מסביב לצוואר סה"כ  33עד האמצע  +העין שעל
תהליך העבודה:
סיכת הביטחון ועוד  33עיניים ,מעלים עוד  7עיניים על
גב:
המסרגה וסורגים סביב הצווארון .שורה ראשונה ימין
מעלים  85עיניים סורגים בדוגמא  8 1שורות,
ועוד  6שורות רק שמאל בשורה ה –  7סוגרים את כל
של
ימין
בדוגמא  6 2שורות  ,בדוגמא  3שורה ( צד
העיניים.
הסריגה) הדוגמא חוזרת על עצמה.
שרוול:
ס"מ.
2.5
–
בין שורה שמאל לשורה שמאל כ
מחברים את השרוולים.
בית שחי:
בגובה  47ס"מ סוגרים בכל תחילת שורה  5עיניים
וממשיכים לסגור בכל תחילת שורה עין (לסרוג 2
 9ס”מ
 9ס”מ
עיניים יחד) מגיעים ל –  36עיניים וסוגרים את השורה.
חזית:
סורגים כמו הגב אך יוצרים  4צמות .מעלים  85עיניים.
סורגים בדוגמא  8 1שורות
בדוגמא  6 2שורות על הצד הימני סורגים  25עיניים
שמאל.
צמה דגם א  2עיניים שמאל  ,צמה דגם א  2עיניים
שמאל  ,צמה דגם א  3עיניים שמאל ,צמה דגם ב 2
עיניים שמאל  ,צמה דגם ב  2עיניים שמאל ,צמה דגם
ב  25עיניים שמאל
סורגים עד לגובה  19ס"מ.
אחרי  8שורות המורכבות מ –  6צמות יוצרים רק 4
 34ס”מ
צמות  ,סורגים  31עיניים בדוגמא 3
צמה דגם א  2עיניים שמאל ,צמה דגם א  3עיניים
שמאל ,צמה דגם ב  2עיניים שמאל צמה דגם ב 31

 32עיניים בחוט אמבר  16עיניים בצבע חום מחוט
לתחילת השורה .שורה  7סורגים עד סוף השורה
קשמרינו 32 ,עיניים בחוט אמבר( ,עובדים עם 3
חוזרים משורה  1עד שורה  9 7פעמים ס"מ
לאחר  9פעמים מחלקים את העבודה לשניים וסורגים חבילות במקביל) בכל פעם שאת מחליפה בין הצבעים
רגיל כל חלק בנפרד עד לאורך 15ס"מ בצד ימין של הקפידי להצליב אותם כדי שלא ייווצר לך חור .סרגי
בחוט אמבר בדוגמה  2ובחוט קשמרינו  -החום במרכז
הצווארון לאחר 13ס"מ פותחים  3לולאות.
סרגי בדוגמה ( 3צמה) סרגי עד לגובה  24ס"מ וחלקי
גימור:
את הסריגה לשניים ואת הצמה המרכזית פצלי לשני
תופרים כפתורים מול הלולאות.
צידי ה .V-כל שורה ימין סרגי את  2העיניים שאחרי
הצמה יחד ל –  . Vבגובה  30ס"מ סרגי את  7העיניים
בדוגמא  1משני הצדדים לפתח השרוול .ממשיכים
מעצבת :סמדר אבי–עד "סריגה ועוד"
לסרוג עוד  18ס"מ.בגובה  48ס"מ סגרי  3פעמים 8
טלפון09-9550073 :
עיניים לכתפיים.
גימור:
תיק:
חברי את האפודה הרימי מסביב ל  Vבמסרגה עגולה
חומרים 5 :כדורים גל
את העיניים שהשארת בגב ובכל חזית  24עיניים ועין
מסרגות :מספר 9
מרכזית ועוד  24מהחלק השני (סה"כ  25עיניים) סרגי
מהחוט
בחלק
שמאל
שורה
ימין
דוגמה  :1שורה
בדוגמא  1כשכל פעם שאת מגיעה לעין המרכזית את
מעצבת :רחל אביגדור
ליצירת "תלתלים"
סורגת  2עיניים יחד שמאל והעין המרכזית תמיד ימין,
טלפון050-5753434:
מלא.
חוט
עם
דוגמה  :2רק ימין
סרגי כך  6שורות וסיימי.
בין השעות  10:00עד 13:00

.55שכמיה לילדה
מעצבת :חוה שמיר
מידה :גיל 6
חומרים 4 :כדורים ג'מבו פרינט בגווני כתום
מסרגות :מסרגה אחת מספר 4.5
דוגמה  :1ריבוע :ראו שרטוט תחתון
הערה :כל שורה מתחילה בעיני שרשרת ונסגרת בעין
עיוורת בסוף השורה.
שורה  6 :1עיני שרשרת לסגור ללולאה
שורה  8 :2חצאי עמודים בתוך הלולאה
שורה  8 :3פעמים  3עמודים שנסגרים ביחד בתוף כל
חצי עמוד
שורה  :4עיני שרשרת לפי השרטוט.

 15ס“מ

 20ס“מ

 20ס“מ

1а

1в

18ס”מ

 55ס“מ

גב
10ש

 55ס“מ

סורגים  45ריבועים ומחברים אותם בהתאם לשרטוט.

חום כהה  10 -עיניים ,חום כהה ובז'  16 -עיניים כל
אחד.
סיום:
לתפור את קו הכתפיים .להצליב את שני חצאי החזית
ולהשחיל את שלושת הפסים של צד ימין לתוך
החתכים של צד שמאל .לחבר את הצדדים בגובה 12
ס"מ.

1

60ס”מ

10ש
10ש
10ש

B1

А1
קפול

А

 .57מעיל עם כובע
לאשה
מעצבת :רחל אביגדור

טלפון5753434-050:
בין שעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!

.56אפודה חומה
עיצוב והוראות סריגה :אלה מילמן

מידה38-42 :
חומרים 2 :כדורים חוט אוקספורד חום כהה
 1כדור חוט אוקספורד חום בהיר
 1כדור חוט אוקספורד בז'
חישוב עיניים 10 :עיניים =  9ס"מ
דוגמה  - 1עיניים ימניות (בצד החיצוני לסרוג בעיניים
ימניות ,בצד הפנימי לסרוג בעיניים שמאליות).
דוגמה  – 2פטנט 1x1
תהליך העבודה:
גב:
ליצור  50עיניים ולסרוג  51ס"מ בדוגמה  1בחוט חום
כהה
חצי שמאלי של החזית:
ליצור  24עיניים בחוט חום כהה ולסרוג  22ס"מ
לחלק ל 3 -חלקים של  8ס"מ כל אחד ולסרוג אותם
בנפרד עוד  17ס"מ .שוב להתחיל לסרוג ביחד עד גובה
 51ס"מ (סה"כ).
חצי ימני של החזית
לסרוג בנפרד  3פסים בדוגמה  ,2כל אחד בצבע אחר.

חומרים 8 :כדורים פון פון לורקס חום זהב
מסרגות :מס' 5
דוגמה  :1שורה ימין שורה שמאל .הסריגה נסרגת על
החוט הנלווה לפון פון  2עיניים על כל קטע
הערה חשובה :כשמעלים או סוגרים עיניים בחוט
פונפון סורגים עין אחת בכל קטע חוט!
תהליך העבודה:
גב:
העלי  34עיניים עין אחת על כל קטע חוט .המשיכי
לסרוג בדוגמא  2( 1עיניים על כל קטע חוט) .סרגי
שורה ימין שורה שמאל עד לגובה  55ס"מ הורידי מכל
צד  4עיניים והמשיכי לסרוג עוד  20ס"מ וסגרי את כל
העיניים .כל עין אחת על כל קטע.
חזית :
העלי  20עיניים כמו בגב והמשיכי לסרוג עד לגובה 55
ס"מ הורידי  4עיניים והמשיכי עד לגובה  70ס"מ הורידי
מצד הצוואר  4עיניים והמשיכי ישר עד לגובה  75ס"מ
מתחילת הסריגה סגרי את העיניים הנותרות.
כובע:
העלי מסביב לחזית ולגב  38עיניים בחלוקה שווה
בחזית  12עיניים מכל צד ,סרגי  29ס"מ וסיימי.
גימור:
חברי את הצדדים הכתפיים והכובע באמצע בחוט
נוסף.

B

20ס”מ

20ס”מ

42ס”מ
80ע
1

.58טוניקה חומה
מלטה
מחוט
עיצוב וביצוע :גלינה זילברמן

1в

050-9200722

מידהL :
חומרים :חוט מלטה בצבע חום כהה  6 -כדורים
כלים :מסרגות 7מ"מ; 5מ"מ; 3מ"מ
דוגמאות סריגה:
הכל בימין
שורה ימין ,שורה שמאל
פטנט 1*( 1*1ימין1 ,שמאל*)
מהלך העבודה:
גב וחזית סורגים זהה .על מסרגות  7מ"מ מעלים 80
עיניים וסורגים בדוגמה  1עד לגובה  40ס"מ .מחליפים
מסרגות ל 3 -מ"מ וסורגים  10שורות בדוגמה  ,2לאחר
מכן שוב מחליפים מסרגות ל 5 -מ"מ וסורגים באותה
דוגמא עוד  10שורות .כך סורגים (מחליפים מידת
מסרגות כל  10שורות) עד לגובה  62ס"מ מתחילת
הסריגה .בגובה זה מחלקים את הסריגה לשני חצאים,
בוחרים מסרגות  3מ"מ וסורגים בדוגמה  3עוד 18
ס"מ .סוגרים את כל העיניים.
חיבור וגימור:
תופרים את תפרי הכתף והצד .מקפלים את הקצה
התחתון של הטוניקה לצד ימין (ראה איור  1א) :יש
לשלב את נקודות  Aו ;B-הנקודות הן על תפרי צד.
מסדרים את הקצה בצורה גלית ,מחזקים בעזרת
סיכות ולאחר מכן תופרים בעדינות בתפר ניסתר.

קפול

.59סוודר חתיכי
לנער*
*בתמונה מצולם על אישה
עיצוב סריגה והוראות :יונית ארבל

מידה 14 :לגיל 9
חומרים 400 :גרם ( 4כדורים) צמר מסוג "גולן" בגווני
חום .
מסרגות 2 :מסרגות מס' 6
קנה מידה 18 :עיניים =  10ס"מ
דוגמה  :1פטנט 1-ע' ימין  1ע' שמאל כל השורות
חופפות .
דוגמה :2

עיניים באוויר מדלגים על  2עיניים סורגים חצי עמוד
 10שורות ימין .
 8שורות ימין שמאל (שורה ימין שורה שמאל ).
(קשת) 2 ,עיניים באוויר מדלגים על  2עיניים חצי עמוד
 2שורות ימין.
 2עיניים באוויר מדלגים על  2עיניים * חזרי מ* עד *
 8שורות ימין שמאל (שורה ימין שורה שמאל ).
שורה * :2מניפה על מניפה (בתוך בעין באוויר שסרגנו
מתחילים שוב מ -א .
בין העמודים)  3עיניי שרשרת חצי עמוד בקשת
האמצעית  3עיניים באוויר ומניפה* חזרי מ* עד *
תהליך העבודה:
שורה * :3מניפה על מניפה 3 ,עיניים באוויר ,חצי עמוד
גב:
העלי  65עיניים וסרגי  3ס"מ בדוגמא  . 1המשיכי לסרוג בתוך הרשת הראשונה 3 ,עיניים באוויר ,חצי עמוד
בדוגמא  2עד לגובה של  49ס"מ  .סגרי  25עיניים בתוך הקשת השנייה* ,חזרי מ* עד *
אמצעיות  .סגרי בכל צד את העיניים שנותרו .
חוזרים על שורות  2ו.3
חזית :
העלי  72עיניים וסרגי  3ס"מ בדוגמא  .1המשיכי לסרוג
תהליך העבודה:
בדוגמא  2עד לגובה של  38ס"מ  .חלקי את העבודה ל
 2חלקים ע"י סגירת  2עיניים אמצעיות .המשיכי לסרוג גב:
העלי שרשרת באורך  45ס"מ וסרגי בדוגמא  1שיהיו
כל צד בנפרד כשבכל צד פנימי סרגי  3עיניים ימין
לך  10מניפות המשיכי לסרוג ישר עד לגובה  37ס"מ
(עבור הדשים) לגובה  8ס"מ.
פתח הצוואר:
הורידי מכל צד  2מניפות והמשיכי לסרוג עוד  22ס"מ
ע',
3
ע',
ע'3,
3
:
הבא
הסדר
לפי
הפנימי
הורידי 1аבצד
וסיימי את הגב.
 3ע' 2 ,ע' .המשיכי לסרוג עד גובה  50ס"מ וסגרי את חזית חצי:
העיניים.
18ס”מ
העלי שרשרת  25ס"מ ויצרי  6מניפות המשיכי לסרוג
שרוולים:
העלי  28עיניים וסרגי  5ס"מ בדוגמא  .1סרגי בדוגמא ישר .בית השחי הורידי  2מניפות בצד בית השחי
10ש
60ס”מס"מ ובפתח המשיכי עם  2מניפות  22ס"מ וסיימי
 2והוסיפי בכל 106ששורות עין מכל צד .בגובה 48
צד השני זהה.
מתחילת העבודה סגרי את כל העיניים.
10ש
גימור:
גימור:
10ש
ותפרי
השרוולים
את
הכניסי
הכתפיים
תפרי
את
חברי
חברי את העליונית סרגי מסביב לחזית מהפתח
B1
А1
לאורך השרוול ותפרי הצד .
20ס”מ
שרשרות של  12עיניים וכל עין  3חצי עמוד כך לאורך
צווארון:
השוליים שורה שנייה שרשרת של  6עיניים ובאמצע
מצידי הלפנים ו
העלי במסרגות  20 -6עיניים בכל אחד
20ס”מ
А
שורות .סגרי את הקשת מהשורה הקודמת חצי עמוד .מסביב לפתח
עיניים בגב סרגי רק ימין לאורך18B
23
השרוולים יצרי שורה שרשרת של  4עיניים וחצי
כל העיניים.
42ס”מ
80ע
עמוד גם בחזית מהפתח מסביב לגב ולפתח ,קפלי את
הצווארון ותפרי אותן.

.60עליונית
מעצבת :רחל אביגדור

טלפון050-5753434 :
בין השעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!

חומרים :חוט אדלין  6כדורים בצבע אדמה
מסרגות :מסרגה אחת 2.5
דוגמה :1
שורה  2 * :1עמודים עין באוויר  2עמודים (מניפה) 2

גב

.61פלרינה
מעצבת :רחל אביגדור
טלפון050-5753434 :
בין שעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!
חומרים 5 :כדורים לורד בצבע בז'
מסרגות :מס' ( 5.5מסרגה עגולה) מס' 4.5
דוגמה  :1שורה ימין שורה שמאל
דוגמה :2
עין ימין עין שמאל את העין הימין בשורה ימין
מעבירים בלי לסרוג ובצד שמאל סורגים את כל
העיניים.
תהליך העבודה:
העלי על מסרגות מס'  100 4.5עיניים וסרגי עין ימין
עין שמאל  4ס"מ עברי למסרגה עגולה ,הוסיפי בשורה
הראשונה בתפזורת  80עיניים סרגי בדוגמא  5 1ס"מ,
הוסיפי בשורה האחרונה  50עיניים בתפזורת ועברי
לדוגמא  2סרגי  5ס"מ והוסיפי בשורה האחרונה 50
עיניים בתפזורת עברי לדוגמא  1ומוסיפים  50עיניים
בשורה האחרונה כך עד לרוחב  300עיניים ,עד לאורך
 45ס"מ וסיימי.
גימור:
העלי לאורך הקצוות  20עיניים וצמצמי ל 10 -עיניים
בשורה השנייה וסרגי סריגת בדוגמת פטנט עד לאורך
 40ס"מ .בחלק התחתון של הפלרינה צרי במסרגה
אחת קשתות :שורה ראשונה 6 :עיניים שרשרת וחצי
עמוד במרחק של  4עיניים .שורה שנייה בתוך כל
קשת סרגי  7עמודים ובקשת הבאה חצי עמוד לכל
אורך השורה שורה שלישית בין כל  2עמודים סורגים
עמודים נפוחים ( 2עמודים שסוגרים אותם יחד) .סורגים
 5עמודים נפוחים מדלגים על  2עמודים וסורגים  2עיני
שרשרת וחצי עמוד על החצי עמוד מהשורה הקודמת.

.62סוודר קשירה
לאישה
עיצוב סריגה והוראות :יונית ארבל
מידהM :
חומרים 500 :גרם ( 5כדורים) חוט מסוג רמונה 1 ,
כדור חוט שחור אדלין
מסרגות 2 :מסרגות מס' , 5מסרגה אחת מס' 4
קנה מידה :לחוט "רמונה"  14עיניים =  10ס"מ
דוגמה  :1שורה ימין שורה שמאל .
תהליך העבודה:
גב:
העלי בחוט רמונה  62עיניים וסרגי בדוגמה  1לגובה
 33ס"מ .הוסיפי בשני הצדדים  3פעמים  10עיניים.
המשיכי לסרוג עד גובה  56ס"מ מההתחלה וסגרי את
כל העיניים.
חזית:
 2חלקים העלי  2עיניים בחוט רמונה סרגי שורה אחת
בדוגמה . 1
בשורה השניה הוסיפי ביניהן  1עין .אח"כ המשיכי
לסרוג כך שתוסיפי עין בצד אחד לאחר העין הראשונה
בצד החיצוני בשורת הימין כל שורה רביעית עד 14
עיניים .המשיכי להוסיף עין בכל שורת ימין עד שתגיעי
ל  34עיניים .המשיכי לסרוג רגיל ללא הוספות  33ס"מ.
(מהנק' בה הגעת ל  34עיניים) .הוסיפי בצד החיצוני 3
פעמים  10עיניים(.השרוולים) יחד עם ההוספה התחילי
להוריד בצד השני  1ע' בכל שורה רביעית עד 55
עיניים .המשיכי להוריד 1ע' בכל שורה שניה עד גובה
 23ס"מ מההוספה האחרונה סגרי את העיניים .החלק
השני נסרג הפוך.
גימור:
חברי את תפרי הכתפיים והשרוול ,את תפרי הצדדים .
עיטור-א .בחוט שחור "אדלין" סרגי מסביב לדשי
הלפנים והצוואר במסרגה אחת .
שורה -1חצאי עמודים .
שורה -2חצי עמוד ,שרשרת של  5ע' ,דלגי על  3חצאי

עמ' והכניסי בחצי העמוד הרביעי .המשיכי כך עד סוף
השורה.
שורה -3חצי עמ' בלולאה 5 ,עיני שרשרת ושוב חצי
עמ' בלולאה הבאה כך עד סוף השורה .
שורה -4כמו שורה  .3ניתן להמשיך מס' שורות לטעמך.
ב .כנ"ל מסביב לשרוולים ובקצוות הגב והלפנים.

 .1סוגרים את כל העיניים חופשי ללא מתיחה.
קישוט מחרוזים:
משחילים את החרוזים לפי סקיצה  ,4מקבלים 2
רצועות באורך  35ס"מ .כדי לתפור אותם לפתח הצוואר
של החזית יש להיעזר בתמונה .את השני הקצוות
הנגדיים מחברים .אם יש צורך מכניסים סגר לחרוזים.

המניפה לסרוג עמודים במסרגה אחת.

3

3
3

28ס”מ

 .64טוניקה במידה
גדולה מחוטי פיין
ומלטה
כותון
עיצוב וביצוע :גלינה זילברמן
28ס”מ
50ע

מידה42-46 :
חומרים 3 :כדורים חוט אוקספורד צבע בז'
מסרגות :מס' 5
חישוב עיניים 10 :עיניים =  9ס"מ
דוגמה  :1עיניים ימניות (שורה של עיניים ימניות
בסריגה מהצד החיצוני ושורה של עיניים שמאליות
בסריגה מהצד הפנימי)
דוגמה  :2מניפה .סובבי את החוט פעמיים מסביב
האצבע של יד שמאל על הסיבוב סרגי שורה של עיניים
ימניות ושמאליות לסירוגין  7פעמים ,משכי בקצה
החוט והקטיני את הסיבוב הראשוני .שורה שנייה וכל
השורות הזוגיות – שמאליות 11 ,9 ,5 ,3 .שורות  -ימניות
שורה  1 - 7ימנית 1 ,העלאת חוט  12 -פעמים
שורה  1-13ימנית 1 ,העלאת חוט  24 -פעמים 2 ,ימניות
שורה  1- 19ימנית 1 ,העלאת חוט 1 ,ימנית –  24פעמים
שורה  3 - 25ימניות 1 ,העלאת חוט  24 -פעמים
שורה  1 - 31ימנית ( 1ימנית 1 ,העלאת חוט 3 ,ימניות)
  24פעמים 2 ,ימניותתהליך העבודה:
גב:
ליצור  56ס"מ של עיניים ולסרוג בדוגמה  46 - 1ס"מ
הערה :להתאים את גובה הגב לגובה החזית .על שני
חצאי החזית ,ימין ושמאל ,להיות סימטריים .לסרוג את
החזית בדוגמה  .2סך הכול לסרוג  38שורות .למידה
יותר קטנה ניתן לסרוג פחות .להתחיל לסרוג את
השרוולים בדוגמה  .2לסרוג  26שורות.
סיום:
לתפור את הגב אל שני חצאי החזית .חצי מהמניפה
לתפור עד תחילת השרוול .מסביב לצד הרחב של

30ע

טלפון050-9200722 :
חזית

30ע
30ע30ע
חזיתחזית

50ע

3

3

А

68ס”מ

3

68ס”מ

-4

2

-4

3 2

גב

2

-4

- 4 33- 4

3

68ס”מ

3 23
3
3

А

А

+ 15
חזית
+ 15
וגב

3

3 2

А

20ש
-4
3 2
10ש
3

3

А

+ 15
+ 15

+ 15

חזית
וגב

חזית
וגב

30ע 30ע

גב

1

1

20ש

28ס”מ

50ע

.63קרדיגן עגול
בצבע בז'
עיצוב והוראות סריגה :אלה מילמן

1

40ש

20ש

20ש

3

20ש
10 3ש

А

40ש

10ש
+ 15

10ש

70ש

70ש

גב

מידהL-XL :
חומרים :חוט פיין כותון בצבע טבעי  6 -כדורים ;
חוט מלטה בצבע חום בהיר–  3כדורים
כלים :מסרגות  3.5מ"מ;  5מ"מ; מסרגות עגולות  3.5מ"מ
דוגמאות סריגה:
שורה שמאל ,שורה ימין
60ע
שורה ימין ,שורה שמול
הכל בימין
60ש
60ש

מהלך העבודה:
גב וחזית סורגים באופן זהה .על המסרגות  5מ"מ מעלים
בחוט מלטה  80עיניים וסורגים  70שורות בדוגמא .1
מעלים בנוסף  15עיניים משני הצדדים וסורגים עוד 10
שורות .מחליפים חוט לפיין כותון וסורגים במסרגות 3
מ"מ  40שורות בדוגמא  .2מתחילים לצמצם את מספר
העיניים עבור פתח הזרוע :סוגרים  3פעמים  3עיניים
ופעם אחת  2עיניים בתחילתה של כל שורה .לאחר מכן
35ס”מ
סורגים  20שורות בו זמנית סורגים  2עיניים יחד משני
צדדים בכל שורה רביעית (סה"כ  4פעמים) .מסיימים ב
 20שורות של דוגמא  3הנסרגות בחוט מלטה .סוגרים
את כל העיניים.
כתפיות:
מעלים (על צד הימין של טוניקה) על מסרגות עגולות
בחוט מלטה  110עיניים לכתפיות (ראי סקיצה :)3
לאורך פתח הזרוע של הגב  30 -עיניים ,לאחר מכן עוד
 50עיניים נוספות ועוד  30עיניים לאורך פתח הזרוע
של החזית .סורגים  4שורות במעגל בדוגמא  3וסוגרים
את כל העיניים.
חלקים הצדדיים:
מחברים גב וחזית לאורך קו ( Aראי סקיצה  1ו.)2-
לאורך קו ( Bסקיצה  )2מעלים על המסרגות  5מ"מ 60
עיניים מחוט פיין כותוןן וסורגים ישר  60שורות בדוגמא

80ע

80ע

80ע

50ס”מ

50ס”מ

50ס”מ
2

חזית
60ע

В

В

חזית

גב
חזית

60ע

2

גב

גב

В

В

60ש

טריקולור
.65צעיף
עיצוב והוראות סריגה :אלה מילמן

В

20ש

10ש

חומרים:
40ש
כדור חוט אוקספורד בצבע לבן
1
10 1ש
כדור חוט אוקספורד בצבע חום בהיר
 1כדור חוט אוקספורד בצבע חום כהה
70ש
מסרגות :מס' 6
חישוב עיניים 20 :עיניים =  20ס"מ
דוגמה-פטנט אנגלי:
שורה ראשונה  1-ימנית 1 ,שמאלית
שורה שנייה  1*-ימנית .העלאת חוט ,עין אחת להעביר
למסרגה השנייה* 1 ,ימנית שורה שלישית וכל השורות
2
הבאות  -שמאלית להעביר עם העלאת חוט ,ימנית עם
עין חדשה לסרוג ביחד כימנית.
В
תהליך העבודה:
ליצור  92עיניים בצבע חום כהה ולסרוג  7ס"מ .לסגור
 4עיניים מכל צד .לסרוג עוד  7ס"מ בצבע חום בהיר.
לסגור  4עיניים מכל צד .לסרוג עוד  7ס"מ לבן .לסגור
את כל העיניים.

4

4

4

35ס”מ

35ס”מ

.66חולצת פולו
לגבר
מכותנה
עיצוב וביצוע :גלינה זילברמן

3

טלפון050-9200722 :

28ס”מ
50ע

30ע
חזית

1

S-M
מידה:
3
3

30ע
גב

3

2

-4

-4

3 2

20ש
20ש

3

3

10ש

חומרים :חוט פיין כותון בצבע טבעי  8 -כדורים
40ש
А
68ס”מ
А
מ"מ ,מסרגה אחת  5מ"מ
מסרגות  3מ"מ; 4
כלים:
10ש
+ 15
דוגמאות + 15
סריגה:
חזית
ימין
שורה שמאל ,שורה וגב
70ש
"אורז" לפי סקיצה 3
הכל בימין
80ע

50ס”מ

26

2

E

3

2
6

1

1
1

3

חזית

1

1

11

גב

9

הסגורות 3
לקטע מ 1 8העייניים
ומחברים
E
בעדינות E
70ס”מ
D2
חזית
גב
גב
חזית
1 1
D1
С
E
1
180ש
180ש
הפתחים תופרים 6
שבמרכז החזית (סקיצה  .)2מול
2D2
70ס”מ
70ס”מ
D2
4
180ש
1 D1
D1
С
1
3
הצוואר
פתח
לאורך
הכתף.
מחברים אתСתפרי
כפתורים.
80ע
2 D2
70ס”מ
3 С
110ש
4
D1
3
B1
B2
1
שורות
וסורגים 14
מעלים  120עיניים (ראי סקיצה )10
100ש
3
שרוול
2
110ש
110ש
4
B1
B2
B1
בדוגמא B2 .5
3
4
100ש
100ש
42ס”מ
110ש
B1 3 B2
100ש
שרוולים:
42ס”מ
42ס”מ
10ש
10ש
לאורך הקו של פתח הזרוע של הגב7
42ס”מ
מעלים
והחזית
10ש
9ע
9ע
10ש
10ש
7
 80עיניים (על מסרגות 8 5ע
10ש
10ש
מ"מ) 7
שורות
10
ישר
וסורגים
42ס”מ
10ש
42ס”מ
10ש
10ש 5
9ע
9ע
9ע
9ע
7
10ש
90ע
90ע
7
7
עין 8 71ע
בדוגמא ( 6סקיצה 8ע
А
.)11
10ש
לאחר מכן ,מורידים 9ע
משני 9ע
42ס”מ
42ס”מ
42ס”מ
42ס”מ
5
7
לאחר8עАמכן 5
90ע
7
90ע
90ע90ע
42ס”מ
42ס”מ
 Аבכל 26ע 7
רביעית.
שורה
הצדדים 8 :פעמים
21ע
10
5
90ע
7
90ע
А
שורות .מסיימים 21ע
26 7ע
סורגים ישר עוד 26 20ע
השרוולים ב
את
10
26ע
1010שורות של פטנט (דוגמא .)5
21ע
6
3
120עוגימור:
חיבור
6
3
3 6
120ע
מחברים את תפרי הצד ותפרי הכתף .סורגים  2שרוכים 6
8
6
3
1
8
120ע
המסרגה הדו
לקישוט באורך  18ס"מ כל אחד :על
9ע
9ע
6ע
1
9ע
2
6ע
9 1ע
1
1
8
מעצבת :רחל אביגדור
9ע
מעלים9ע
כיוונית  3מ"מ (קיים בערכה לסריגת גרביים) 6ע
9ע
6ע
9ע
1
1
1
1
טלפון050-5753434 :
אלא
מסובבים
 5עיניים ,סורגים שורה  1בימין ,לא
2
9ע
9ע
6ע
9ע
4
6ע
9 1ע
3
1
1
גב
13:00
חזיתבין השעות  10:00עד
3
E2 1
פשוט מחזירים את המסרגה למצב הפעיל ,חוט אחרי2
4
4
3
3
 19:00לא בשבת!
2
ו  16:00עד 180ש
עבודה וסורגים שורה הבאה ללא עינים קיצוניות בימין.
4
3
3
3
70ס”מ
D2
D1 3 С
את11עין הראשונה סורגים כך כדי שזו תתחבר עם העין
חומרים 3 :כדורים סופרקיד מוהיר ירוק כהה  ,כדור
האחרונה של השורה הקודמת :לשם כך מותחים את
11
110ש
7
9
B1
B2
סופרקיד מוהיר100שירוק בהיר
החוט אחרי שסורגים אותו .כך ממשיכים לסרוג את
11
9
7
77
במכשיר
להשתמש
גם
ניתן
הנדרש.
לאורך
עד
השרוך
5
כפול
בחוט
נסרגת
העליונית
42ס”מ
גב
7
7
79
7
7
הצמר.
בחנויות
רוכשים
אותו
שרוכים,
מיוחד ליצירת
גב
5
5
מספר 5
מסרגות:
10ש
7
7 7
7
80ע
7
21ע 7
10ש
5
הפנוי
הקצה
את
השרוך,
של
אחד
בקצה
10
7
דוגמה  :1הכל10שימין
יוצרים קשר גב
9ע
9 7ע
80ע
21ע
21ע 8ע
שרוול
החורים שנמצאים בקטע של 10סריגה
משחילים דרך 10
42ס”מ
42ס”מדוגמה :2
21ע
90ע
80ע
שרוול
90ע
חלקית ,אחר כך יוצרים קשר בקצה השני 10
А
של השרוך
1
שורה -1רק שמאל
120ע
26ע
שרוול
ומסדרים אותו יפה.
שורה  3*-2עיניים יחד שמאל ומהעין הבאה סרגי 3
8

סקיצה 4
סקיצה 5
שורה ימין ,שורה שמול

מהלך העבודה:
גב:
מעלים בעזרת מסרגה אחת  5מ"מ שרשרת מ 90
עיניים באוויר ולאחר מכן בתוך השרשרת מעלים על
המסרגות  4מ"מ  90עיניים .סורגים ישר  10שורות
בדוגמא  .1מחליפים מסרגות ל  3מ"מ וסורגים עוד 10
שורות .ממשיכים לסרוג באופן זהה תוך כדי החלפת
עובי המסרגות כל  10שורות ,עד גובה  42ס"מ (110
שורות) .לאחר מכן ממשיכים לסרוג במסרגות  4מ"מ
מתחילים
בלבד .בגובה  110שורות מתחילת הסריגה,
14ש
סורגים
כך
ליצור פתחי הזרוע לפי סקיצה  .6אחר
14ש
הסריגה).
ישר עד גובה  180שורות ( 70ס"מ מתחילת
14ש
בגובה זה סוגרים את אלכסוני הכתפיים ב  3שלבים של
 7עיניים (סקיצה .)7
חזית:
את החזית סורגים כמו את הגב עד גובה של פתח הזרוע
( 110שורות) .לאחר מכן את ה  26עיניים המרכזיות
מעבירים למסרגת עזר וסורגים חלקים שמאל וימין
לפתח
בנפרד באופן הבא :מצד אחד מבצעים הורדות חזית
הזרוע לפי סקיצה  6ומצד שני סורגים ישר עד חזית
גובה
הכתפיים
 180שורות מתחילת הסריגה .את אלכסוני
חזית
סורגים לפי סקיצה  .7את החלק המרכזי שנמצא על
גבי מסרגת העזר סורגים 2ישר  10שורות בדוגמא 4
(ראי סקיצה  .)4סוגרים את  8העיניים המרכזיות (מיקום
חיבור של הסגר פולו) ,ואת החלקים הצדדיים (9
עיניים כל אחד) סורגים E
בדוגמא ( 2סקיצה  – )3סה"כ 1
סוגרים את כל העיניים.
 56שורותD2 .
D1
С
את אימרת הפולו חלקים  Cבסקיצה  1סורגים
באופן הבא :לאורך הקצה הפנימי של חלק שמאל (2B
 B1וסורגים את האימרה
בסקיצה  )1מעלים 48B2עיניים
עם פתחים לכפתורים לפי סקיצה ( 8סה"כ  10שורות
בדוגמא  .)5בשורה  7יוצרים פתחים לכפתורים
במקומות המסומנים9עבסקיצה9.עלשם כך ,מעלים חוט
8ע
על המסרגה ,ואת  2העיניים הבאות סורגים יחד בימין.
ממשיכים לסרוג לפי А
הציור .את האימרה הימנית
26ע
סורגים באופן זהה אך ללא פתחים.
את הקטעים  1Dו 2D -סורגים כך :לאורך שני הקצוות 2
הפנימיים של החזית מעלים  76עיניים (עין  1בכל
שורה) וסורגים בסריגה חלקית לפי סקיצה  .9יש לשים
1
לב שבנקודות הסיבוב ,משאירים חורים.

180ש חזית גב

חזית

.67עליונית

14ש

14ש

120ע

120ע

חזית

14ש
180ש

גב

120ע

14ש

8
70ס”מ

6ע

חיבור ראשוני:
מחברים את החלקים הצדדיים לחלק המרכזי של
החזית ,בו זמנית מסדרים את הקצוות של החלק
הפנימי כך שההבדל בינם לבין החלק המרכזי יהיה 9-8
ס"מ .מניחים את האימרה השמאלית על גבי הימנית

9ע

8
9ע

9ע

9ע

9ע

6ע 9ע 9ע 6ע
9ע
6ע

9ע

9ע

9ע

9ע

9ע

9ע

9ע

110ש
100ש

1

11
11

42ס”מ
90ע
חזית

42ס”מ

11

10ש
10ש
10ש

80ע

D2 6

גב

שרוול

D1

С

9

3

1

9

גב

חזית

80ע
שרוול

180ש

שרוול

B1

10

3

4
3

9ע

8ע

14ש

9ע
42ס”מ
90ע

5

6

7

7
70ס”מ

7

21ע

10

B2

3

7

גב
80ע

3

9

גב

חזית

שרוול
E

80ע

9

גב 42ס”מ
90ע
חזית

2

4

9

11
2

חזית

1

110ש
100ש
42ס”מ

10ש
10ש
10ש

6ע
42ס”מ
90ע

26ע

7

6ע 8

עיניים :עין ימין עין שמאל
6
3
עין ימין * חזרי מ* עד * עד סוף השורה
6ע
6ע שורה -3רק שמאל
שורה - 4מהעין הראשונה *סרגי  3עיניים :עין ימין עין
שמאל עין ימין ,ואז  3עיניים יחד שמאל* .חזרי מ* עד
* עד סוף השורה

8

1

А
7

7

9ע

6ע

1
1

גב

120ע
2

11

3

תהליך העבודה:
גב:
העלי  80עיניים וסרגי בדוגמא  5 1ס"מ  ,הוסיפי 3
פעמים עין מכל צד כל  4שורות המשיכי ישר עד
5
 10עיניים  3פעמים וסגרי
לגובה  30ס"מ סגרי מכל צד
את העיניים .הנותרות.
חזית:
העלי  70עיניים סרגי בדוגמא  5 1ס"מ  ,הוסיפי 3
פעמים עין מצד החיצוני (צד ימין בחצי הימני וצד
8
השמאלי) כל  4שורות המשיכי ישר עד
שמאל בחצי
 10עיניים  3פעמים
החיצוני
ס"מ סגרי9עמהצד
לגובה 9 30ע
9ע
6ע
9ע
וסגרי את העיניים .הנותרות צד שני זהה ההוספות
וההורדות במראה.

הקטע הבהיר :העלי  36עיניים בצבע ירוק בהיר וסרגי
בדוגמא  2עד לגובה  20ס"מ סגרי בפעם אחת את כל
העיניים.
גימור:
חברי את העליונית קפלי בחזית  12ס"מ מכל צד תפרי
את החלק הבהיר קצת באלכסון על החלק הכהה צרי
כעין  Vבגב.

.68עליונית פונצ'ו
מאלפקה
בפסים
מעצבת :סמדר אבי–עד "סריגה ועוד"

.69צעיף צבעוני
ממוהרדכינגרקיד
מעצבת :טל
חומרים :סופר קיד מוהיר בצבעים :תכלת ,בורדו ,ורוד,
לבן ,שחור ,ירוק חקי כדור מכל צבע
מסרגות :מסרגה עגולה מס' 5.5
קנה מידה 10 :ס"מ =  20עיניים
דוגמה  : 1רק ימין.

תהליך העבודה:
מעלים  480עיניים בצבע שחור סורגים  3ס"מ בצבע
שחור 3 ,ס"מ בצבע לבן 3 ,ס"מ בצבע בורדו 3 ,ס"מ
טלפון09-9550073 :
בצבע ירוק חקי 8 ,ס"מ בצבע ורוד 8 ,ס"מ בצבע לבן,
חומרים 10 :כדורים אלפקה בצבעים הרצויים  8 -ס"מ בצבע שחור 8 ,ס"מ בצבע תכלת
סה"כ רוחב  46ס"מ לאחר  46ס"מ סוגרים את כל
חבילה מכל צבע,
העיניים בפעם אחת
 3כדורים אלפקה שחור
מסרגות :מספר 6.5
קנה מידה 10 :ס"מ =  12עיניים
דוגמה  :1שורה ימין שורה שמאל

תהליך העבודה:
מעלים  100עיניים בחוט אלפקה בצבע הרצוי
וסורגים שורה ימין שורה שמאל לאורך  70ס"מ .
סורגים פסים בצבע ורוחב לפי רצונכם בין הצבעים
מפרידות  2שורות בצבע שחור .לאחר  70ס"מ סורגים
 28עיניים ,סוגרים  34עיניים וממשיכים לסרוג עד
סוף השורה .בשורה הבאה מעלים את  28העיניים
שסגרנו( .יצרנו פתח לשרוול) לאחר  40ס"מ סורגים
 28עיניים ,סוגרים  34עיניים וממשיכים לסרוג עד
סוף השורה .בשורה הבאה מעלים את  28העיניים
שסגרנו( .יצרנו פתח לשרוול השני) .ממשיכים לסרוג
 70ס"מ וסוגרים בפעם אחת.
שרוולים:
מעלים  35עיניים באלפקה שחור ומוסיפים עין כל
תחילת וסוף שורה ימין עד לרוחב  80עיניים .סורגים
עד לאורך  60ס"מ וסוגרים בפעם אחת.
גימור:
תופרים את השרוול לאורך ותופרים אותו בתוך פתחי
השרוול שיצרנו .

.70חליפה חצאית
ואפודה
מעצבת:רחל אביגדור
טלפון050-5753434 :
בין שעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!

מידה40-38 :
חומרים 8 :כדורים חוט אמבר פרינט בצבע ירוק ,
כדור סנטיאגו בצבע אופוויט.
מסרגות :מס'  4.5 – 5מסרגה אחת מס' 2.5
קנה מידה 20 :עיניים =  10ס"מ
דוגמה  :1שורה ימין שורה שמאל
דוגמה  :2עין ימין עין שמאל
דוגמה  :3רק ימין
דוגמה  :4קשתות בנות  3עיניי שרשרת וחצי עמוד,

קנה מידה 8 :עיניים =  10ס"מ
דוגמה  :1הכל ימין
דוגמה  :2שורה ימין שורה שמאל

טלפון050-5753434 :
בין שעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!

מידה44-48 :
(כדי להקטין את הדגם יש להפחית את מספר העיניים
שסורגים בדוגמה  2במרכז השורה)
מידה :גיל .38
חומרים :רמונה בצבע פטרול ,גל בצבע חרדל
חומרים 5 :כדורים דניאל בצבע ירוק  ,כדור אדלין כמות 2 :כדורים מחוט רמונה ,מעט (כמטר) מחוט גל
מסרגות 20 :
בצבע סגול פוקסיה ,כדור אדלין בצבע חום קוניאק
קנה מידה  10 :ס"מ =  4עיניים
מסרגות :מס'  5.5מסרגה אחת 2
דוגמה  :1עין ימין עין שמאל
קנה מידה  20 :עיניים =  10ס"מ
דוגמה  :2שורה ימין שורה שמאל
דוגמה  :1הכל ימין

תהליך העבודה:
חזית :
העלי  15עיניים על מסרגות מס'  5.5וסרגי בדוגמא א.
בכל שורה הוסיפי בהדרגה מצד אחד  10עיניים עד
לרוחב  65עיניים המשיכי לסרוג ישר עד לגובה 44
ס"מ סגרי מכל צד  12עיניים השאירי  5עיניים לכתפיות
סגרי באמצע  31עיניים .המשיכי לסרוג את הכתפיות
עד לאורך  26ס"מ וסגרי את העיניים.
גב:
סרגי כמו החזית אך את הגב סגרי ישר בגובה  44ס"מ.
גימור .:סרגי שרשרת בחוט אדלין באורך  34ס"מ וסרגי
רשת של  3עיניים באוויר ובעין השלישית חצי עמוד
לכל אורך השורה .שורה  4 - 2סרגי  4עיניים באוויר
רצועות ,אחת בכל
סרגי שתי
וחצי עמוד בתוך הקשת.
לילדה/גופיה לאישה
שמלה
צבע חברי אותן באלכסון היעזרי בצילום את הכתפיות
חברי לגב.

תהליך העבודה:
האפודה נסרגת כיחידה אחת! מעלים  24עיניים
וסורגים  4שורות דוגמה  1ממשיכים בדוגמה  2כאשר 7
עיניים ראשונות ו –  7עיניים אחרונות בכל שורה סורגים
בדוגמה ( 1עין ימין עין שמאל) בגובה  61ס"מ (בצד ימין
של הסריגה) סורגים את  7העיניים הראשונות בדוגמה
 2סוגרים  10עיניים וסורגים את  7העיניים האחרונות
בדוגמה  .2בשורה הבאה .סורגים את  7העיניים
הראשונות מעלים חזרה את  10העיניים וממשיכים
לסרוג רגיל עוד  52ס"מ עוברים לכל השורה דוגמה 2
סורגים  4שורות וסוגרים את כל העיניים בפעם אחת.
תופרים בצד מלמטה באורך  30ס"מ משני הצדדים.
פרח:
לקחת כמטר מחוט גל ליצור ספיראלה ולתפור למטה.
לתפור לאפודה כקישוט

 52ס“מ

1

 15ס“מ

גב

 37ס“מ

2

עין יסוד
חצי עמוד

28
ס”מ

 44ס”מ

 50ס”מ

 1/2לפנים

חומרים 10 :כדורים סופר באלקי ירוק-אדום
מסרגות :מספר 8

 40ס”מ

טלפון050-5753434 :
בין השעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!

גב

 56ס”מ

0
 3ס“מ

שרשרת מ  3עיני יסוד

אביגדורלאישה
.73מעיל
מעצבת :רחל

28

טלפון09-9550073 :

ס”מ

אפודה וחצאית אמבר רחל

 .71חולצה לאישה .72אפודה גדולה
רמונה
מחוט
ירוק
דניאל
מעצבת :סמדר אבי-עד
מעצבת :רחל אביגדור

28

תהליך העבודה:
חצאית:
גב ולפנים
העלי על מסרגות מס'  80 4.5עיניים וסרגי  6ס"מ
בדוגמה  .2עברי למסרגות מס'  5וסרגי בדוגמא ,1
הוסיפי כל  6שורות עין אחת מכל צד עד שתגיעי
ל 100 -עיניים .סרגי עד גובה  34ס"מ .בגובה  34ס"מ
סרגי  8שורות בדוגמא  3וסגרי את כל העיניים.
גב:
העלי על מסרגות מס'  88 4.5עיניים וסרגי בדוגמא 6 2
שורות בחוט סנטיאגו ו 4-שורות בחוט אמבר ,סרגי עד
לגובה  15ס"מ  .עברי למסרגות מס'  5וסרגי בדוגמא
א' עד לגובה  52ס"מ סגרי את כל העיניים בפעם אחד.
חזית:
סרגי כמו הגב עד לגובה  28ס"מ וחלקי את העבודה כך
צד שמאל  26עיניים סרגי ישר עד לגובה  52ס"מ וסגרי
את כל העיניים.
צד ימין :הורידי מהאמצע  10פעמים גם בשמאל וגם
בימין עין מהאמצע ואחר כך כל תחילת שורה עין עד
שיישארו לך  26עיניים ובגובה  52ס"מ סגרי אותן.
גימור:
חברי את החצאית השחילי גומי בחלק העליון בקיפול
חברי את האפודה והשאירי  20ס"מ מכל צד לידיים.
מסביב לצווארון סרגי בחוט סנטיאגו שורה על חצאי
עמודים ושתי שורות של קשתות (דוגמה  )4המשיכי
לסרוג בחלק השמאלי של פתח הצוואר  6שורות
נוספות של קשתות וקפלי אותו כמו צווארון בתפירה
סרגי מסביב לפתחי השרוול שורת חצאי עמודים שתי
שורות של קשתות( .דוגמה )4

תהליך העבודה:
על מסרגות מס'  8העלי  50עיניים ו בדוגמא  1סרגי 6
ס"מ עברי לדוגמא  2וסרגי עד לגובה  56ס"מ.
בית השחי:
ניצור הורדה בדגם רגלן :בגובה  56ס"מ הורידי  4עיניים
מכל צד לבית השחי .המשיכי לסרוג בתחילת השורה 1
עין שמאל  4עיניים ימין (לצמה)  2עיניים יחד שמאל ,
בסוף כל שורה  2עיניים יחד שמאל  4ימין  1שמאל את
יתר השורה סרגי בדוגמה ( 2שורה ימין שורה שמאל)
כל שורה שישית סרגי בתחילת השורה  1עין שמאל
הורידי  2עיניים למסרגת עזר והעבירי קדימה סרגי את 2
העיניים הבאות החזירי את העיניים ממסרגת העזר וסרגי
ימין (יצרנו צמה) סרגי עיניים יחד שמאל .בסוף השורה
סרגי  2עיניים יחד שמאל הורידי  2עיניים למסרגת עזר
העבירי לאחור סרגי  2עיניים הבאות .החזירי וסרגי את
העיניים ממסרגת העזר ו 1עין שמאל המשיכי עד 26
ס"מ באלכסון שיישארו לך הצמות ( 6עיניים מכל צד)
ועוד  8עיניים סגרי ישר.
חזית:
התחילי  10עיניים וכל שורה הוסיפי לכיוון מרכז הסוודר
 5עיניים כל פעם עד  31עיניים המשיכי ישר עד לגובה
 40ס"מ הורידי בצד ה  Vכל שורה שנייה עין בגובה 50
ס"מ הורידי את הרגלן וסיימי עם  3עיניים אחרונות (פלוס
ה  8עיניים של הצמה) צד שני סורגים בתמונת מראה
(זהה אך הפוך)
שרוולים:
העלי  24עיניים וסרגי  6ס"מ רק ימין הוסיפי כל שורה
 4עין מכל צד עד שיהיה לך  44עיניים סרגי עד גובה
וגובה  42ס"מ.
הורדת הרגלן:
בגובה  42ס"מ הורידי  4עיניים ואחר כך את הרגלן כמו
בגב  28ס"מ וסיימי ישר.
גימור:
רצועות העלי  8עיניים וסרגי רק ימין רצועה באורך 2.10
מטר תפרי את המעיל (התחילי מהכתפיים) ותפרי את
הרצועה מסביב
ס”מ

שורה * 1חצי עמוד  3עיני שרשרת דלגי על עין* חזרי
מ * עד *
שורה  3 *: 3-2עיני שרשרת חצי עמוד בתוך הקשת
הבאה*  .חזרי מ * עד *

שורה ראשונה :חצי עמודים (הקפידי שלא לצמצם את
הסריגה!)
שורה שנייה 5 :עיני שרשרת מדלגים עין סורגים
חצי עמוד (יצרנו קשת) חוזרים מ * עד * מסביב.
שורה שלישית* :בתוך הקשת סורגים  5עמודים ו
חצי עמוד בקשת הבאה* חוזרים מ * עד * מסביב.
שורה רביעית* :שרשרת של  6עיניים ובאמצע
העמודים (על העמוד השלישי )חצי עמוד* חוזרים
מ * עד * מסביב.
מעצבת :רחל אביגדור
שורה חמישית :עמוד בכל עין שרשרת.
טלפון050-5753434 :
סביב פתח הצוואר:
13:00
בין השעות  10:00עד
שורה ראשונה :חצי עמודים (הקפידי שלא לצמצם את
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!
הסריגה!)
שורה שנייה 6 :עיני שרשרת מדלגים עין וסורגים
חומרים 5 :כדורים סופר מוהר קיד ירוק  2כדורים
חצי עמוד (יצרנו קשת) חוזרים מ * עד * מסביב.
אדלין ירוק
שורה שלישית* :בתוך קשת סורגים  10עמודים ו
מסרגות :מספר  5ומסרגה מס' 2.5
חצי עמוד בקשת הבאה* חוזרים מ * עד * מסביב.
קנה מידה 16 :עיניים =  10ס"מ
שורה רביעית* :שרשרת של  6עיניים ובאמצע
דוגמה  :1על חוט כפול סופר מוהר קיד שורה ימין
העמודים (בין העמוד ה  3ל ) 4חצי עמוד* חוזרים מ
שורה שמאל
* עד * מסביב.
שורה חמישית :עמוד בכל עין שרשרת.
תהליך העבודה:
גב:
העלי  5עיניים על חוט סופר מוהר קיד כפול ומסרגות
מס'  5וסרגי בדוגמא  1בכל תחילה הוסיפי  5עיניים
עד שתגיעי ל  70עיניים המשיכי לסרוג ישר עד לגובה
 27ס"מ הוסיפי לשרוולים מכל צד  5עיניים  3פעמים
המשיכי לסרוג ישר עד לגובה  50ס"מ וסגרי מכל צד
 3פעמים  12עיניים וסגרי את יתר העיניים בפעם אחת.
חזית :
סרגי כמו הגב עד לגובה  40ס"מ .בגובה  40ס"מ סגרי
 10עיניים מרכזיות וסרגי כל חלק בנפרד המשיכי
לסגור מהאמצע  6עיניים  4עיניים ו 2 -עיניים כל פעם.
בגובה  50ס"מ הכתף :סגרי  3פעמים  12עיניים.
גימור:
חברי את החולצה ,וסרגי ובחוט אדלין סביב פתח
הצוואר סביב השרוולים ולמטה לפי הפרוט הבא:
סביב החלק התחתון:
שורה ראשונה :חצי עמודים (הקפידי שלא לצמצם את עיצוב וביצוע :גלינה זילברמן
טלפון050-9200722 :
הסריגה!)
שורה שנייה 10 :עיני שרשרת מדלגים  2ובעין
השלישית חצי עמוד (יצרנו קשת) חוזרים מ * עד * מידהL-XL :
חומרים :חוט אוקספורד פרינט אפור שחור 3 -
מסביב.
שורה שלישית* :בתוך קשת סורגים  10עמודים ו כדורים ,כתום בורדו  2 -כדורים ,בצבע ירוק מס' 1126
חצי עמוד בקשת הבאה* חוזרים מ * עד * מסביב - .כדור אחד ,בצבע לימון  2 -כדורים; חוט אוקספורד
שורה רביעית* :שרשרת של  6עיניים ובאמצע בצבע אפור  2 -כדורים.
העמודים (בין העמוד ה  5ל ) 6חצי עמוד* חוזרים מ כלים :מסרגות  5,5מ"מ; מסרגה אחת  3מ"מ
דוגמאות סריגה:
* עד * מסביב.
פטנט אנגלי (  5ס"מ =  18שורות )
שורה חמישית :עמוד בכל עין שרשרת.
הכל בימין (  5ס"מ =  18שורות )
סביב השרוולים:
פטנט * 1ימין 1 ,שמאל* (  5ס"מ =  10שורות )

.74חולצה לאישה

.75סוודר צבעוני
מחוט אוקספורד
פרינט עם קישוט
בצורת ורד מחוט
אוקספורד

דוגמא לפי סקיצה 2
שרשרת מעיני באוויר

1

גב

חזית

שורות

מהלך העבודה:
גב:
34
מעלים בחוט אוקספורד פרינט50עבצבע אפור-שחור 70
40
עיניים וסורגים בדוגמא  1עד גובה  27ס"מ ( 100שורות).
מחליפים צבע חוט לכתום וסורגים עד גובה  43ס"מ
מתחילת הסריגה ( 160גב
עובריםחזיתלחוט בצבע
שורות).
שורות
Е
Е
100
(0200
110
גובה  54ס"מ
ירוק (צבע מספר  )1126וסורגים
40ע עד 25ע
116
שורות).
40
ירוק
קטע
שורות) מתחילת הסריגה (ז"א
חזית
גב
34
50ע
Е
Е
(4010
מסיימים את הגב בקטע בצבע לימון –  30שורות
25ע
40ע
ס"מ) בדוגמא  1ועוד  10שורות ( 2ס"מ) – בדוגמא .2
סוגרים את כל העיניים.
50ע
100
חזית:
110
עד הקטע בצבע לימון בגובה  54ס"מ ( 200שורות)116
סורגים כמו בגב .את הקטע הזה סורגים בדוגמא  2תוך
כדי סריגה מורידים בכל שורה שניה עין  1מכל צד –
סה"כ  15פעמים לאורך  30שורות .סוגרים את העיניים
הנותרות בבת אחת.
שרוולים:
קטעים  ABו  ,CDולאחר מכן
מחברים תפרי כתף לפי
4
לאורך פתח הזרוע (מנקודות  Eשל גב וחזית) מעלים
עיניים לשרוול בחוט בצבע לימון .סדר העיניים הוא
כזה :לאורך פתח החזית  25עיניים ולאורך פתח הגב
 40עיניים .יש לשים לב שאת העיניים אנו מעלים בצד
ימים ובעיני ימין .שורה הבאה (צד שמאל) סורגים באופן
4
המסרגה *  -מ * עד * ממשיכים
הבא 1 * :ימין ,חוט על
עד סוף שורה .ז"א אנו מכפילים את כמות העיניים –
מקבלים  130עיניים .לאחר מכן סורגים 4
בדוגמא  2עוד
 30שורות באופן הבא :בכל שורה שניה סורגים  3עיניים
יחד ,העיניים האלה נמצאות מול נקודת התפר של הכתף
שורות.ו:4-מספר העיניים יקטן ל
לאורך 30
לסקיצות 3 ,2
(ראי סקיצה  )1סימנים
השורה ה  31סורגים כך:
 ,30ז"א ישאר  100עיניים .את
עין ימין בשורה ימין
בשורה שמאל
עין-שמאל
השורה .כמות העיניים
עד סוף
*  2עיניים יחד בימין*
חוט על המסרגה
מצטמצם פי ( 2נותר  50עיניים) .סורגים שורה נוספת
 3עיניים יחד בימין
בימין ומחליפים חוט לאוקספורד בצבע אפור כהה.
שורות)מעין אחת
סורגים  30ס"מ ( 2 60עיניים
בדוגמא  ,3ולאחר מכן עוד
סימנים לסקיצות  3 ,2ו:4-
בדוגמא  .2מסיימים ב  6שורות של
 10שורות נוספות
 עמודעין ימין בשורה ימין
הדוגמא ( 4סקיצה.)2
שרשרת בשורה שמאל
 עיןעין שמאלסימנים לסקיצות  3 ,2ו:4-
באוויר(
המסרגה
)עיןחוט על
פרח:
לסרוג,
בלי
עין
להעביר
פרח מורכב מרצועה  3עיניים יחד
לצורת ורד
מלופפתבשורה ימין
שבהמשךבימין עין ימין
עבודה,
שמאל
בשורה ימין  -חוט אחרי עין
שמאלואת
בשורה ,3
סקיצה
לפי
העלים
סורגיםעבודה
שמאל  -לפני
ומשלושה עלים .אתובשורה
 2עיניים מעין אחת חוט על המסרגה
בימיןבצורת
אותה
הרצועה לפי סקיצה  4ולאחר מכן מלפפים
 3עיניים יחד
 עמודבחוט .את הורד והעלים המוכנים
ספירלה לורד ומהדקים
 2עיניים מעין אחת
שרשרת
עין
(ראי תמונה).
מחברים לסוודר באזור הכתף
)עין באוויר(
 עמודחיבור:
להעביר עין בלי לסרוג- ,
עבודה,
אחרי
חוט
ימין
בשורה
שרשרתוהשרוולים.
החזית
מחברים את תפרי הצד של הגב - ,עין
ובשורה שמאל  -לפני עבודה
)עין באוויר(
סורגים שרשרת
לאורך קצה התחתון של השרוולים
להעביר עין בלי לסרוג- ,
מעיניים באוויר לפי סקיצה .2
בשורה ימין  -חוט אחרי עבודה,
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.76סוודר לגבר
ירוק
קשמרינו
עיצוב סריגה והוראות :יונית ארבל
1

2
3
גב

Е

Е
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סימנים לסקיצות  3 ,2ו:4-

0
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עין ימין בשורה ימין
עין שמאל בשורה שמאל
חוט על המסרגה
 3עיניים יחד בימין
 2עיניים מעין אחת
 עמוד עין שרשרת)עין באוויר(
להעביר עין בלי לסרוג- ,
בשורה ימין  -חוט אחרי עבודה,
ובשורה שמאל  -לפני עבודה
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כדורים) Еצמר
חומרים 600Е :גרםגב (6
Е
חזית
מסרגות 2 :מסרגות מס' . 5
100
27
קנה מידה 18 :עיניים =  10ס"מ
השורות
דוגמא  :1פטנט  3-ע' ימין  3,ע' שמאל ,כל
0
0
חופפות .
70ע
70ע
בדוגמא זו נסרגים הגב והשרוולים.
דוגמה :2
3
על מס' עיניים המתחלק ב .3+ 6
שורה  3 :12עיניים ימין  3עיניים שמאל.
שורה  :2כל השורה שמאל.
דוגמה  :3דוגמא זו מופיעה במרכז הלפנים .
שורות  :8-1דוגמא 2
שורה  3 :16-9עיניים שמאל  3עיניים ימין בשורה
הבאה הכל שמאל
הדוגמאות מתחלפות לסירוגין כל  8שורות
160

תהליך העבודה:
גב:
3
העלי  93עיניים וסרגי בדוגמא  4 -1ס"מ המשיכי
בדוגמא  2עד לאורך  50ס"מ מההתחלה.
בית השחי :בגובה  50ס"מ הורידי  3עיניים בכל צד
ואחר כך המשיכי להוריד  1עין בתחילת כל שורה
לגובה  21ס"מ סגרי את כל העיניים ( 36עיניים).
חזית:
העלי  93עיניים וסרגי בדוגמא  1לגובה  4ס"מ.
המשיכי לסרוג לפי החלוקה הבאה:

 24עיניים דוגמא 2
 45עיניים בדוגמא 3
 24עיניים דוגמא 2
בית השחי:
בגובה  50ס"מ הורידי  3עיניים בכל צד ואחר כך
המשיכי להוריד  1עין בתחילת כל שורה.
פתח הצוואר:
 5ס"מ לאחר תחילת הורדות בית השחי סגרי  7עיניים
אמצעיות והמשיכי לסרוג כל צד בנפרד.
בגובה  10ס"מ מהחלוקה הורידי בסדר הבא  4ע'2,
ע'2,ע'1,ע' .נותרו  6עיניים סגרי אותן( .סרגי כך גם את
הצד השני )
שרוולים:
העלי  32עיניים וסרגי בדוגמא  1לגובה  6ס"מ המשיכי
לסרוג בדוגמא  . 2הוסיפי בכל שורה שמינית  1עין עד ל
 62עיניים ,המשיכי לסרוג עד גובה של  45ס"מ,
הורדות השרוול:
הורידי  3עיניים בכל צד ואחר כך המשיכי להוריד 1
עין בתחילת כל שורה .בגובה  21ס"מ ( 12ע' ) סגרי
את העיניים .
גימור:
.1חברי את כל התפרים.
.2דשים :העלי בכל צד בפתח הלפנים  24ע' וסרגי 9
שורות בדוגמא  .1בפתח שמאל צרי  2לולאות בשורה
החמישית .תפרי  2כפתורים.
צווארון:
העלי  23ע' בגב 25 ,ע' בכל צד מצידי הלפנים וסרגי
בדוגמא  1לגובה  3ס"מ סגרי את העיניים .

לילד
.77סוודר
עיצוב והוראות סריגה :אלה מילמן
טלפון:

תהליך העבודה:
עבור הפרצוף לסרוג פס של  50עיניים בעזרת מסרגה
בעמודים פשוטים .אף  -פס עיניי שרשרת .פה – פס
של  8עיניים בצבע אדום .עיניים – מסביב לשרשרת
קצרה בצבע שחור לסרוג עוד שורה של עיניים בצבע
שחור.
שערות  -שרשרת של  8עיניים בצבע שחור .לתפור
כשוונצים באורך  4ס"מ.
גב:
ליצור  34עיניים ולסרוג  4ס"מ בדוגמה  .2לעבור
לדוגמה  1ולסרוג עד פתח בית השחי עוד  20ס"מ.
לביצוע פתח בית השחי לסגור משני הצדדים באופן
סימטרי  1 ,2 ,2 ,3עיניים בכל שורה .לסרוג עד גובה
 39ס"מ .לבצע את פתח הצוואר  -לסגור באמצע 18
עיניים .לבצע את קו הכתפיים.
חזית:
כמו גב .לבצע את פתח הצוואר ,להתחיל בגובה 37
ס"מ.
שרוולים:
ליצור  20עיניים ולסרוג  3ס"מ בדוגמה  .2לעבור
לדוגמה  1ולסרוג עד גובה קו בית השחי עוד  28ס"מ
תוך כדי הוספה סימטרית של  4עיניים .את קו בית
השחי לבצע כמו בגב .לסרוג עד גובה  42ס"מ .לבצע
את קו בית השחי :לסגור  2ו  3 -עיניים משני הצדדים
באופן סימטרי .לאחר מכן לסגור את כל העיניים.

 .78עליונית "דגם
לנערה
מיטו"
עיצוב וסריגה:ענת טל מ"צמר לך מטי"

מידה :לילד בן 4
חומרים 4 :כדורים חוט ג'מבו בצבע ירוק  ,מעט חוטים
בצבע לבן ,אדום ,שחור
www.tenish.co.il
מסרגות :מס' 6

בית הפועלים  6רחובות
08 -9461620

חומרים 4 :כדורים חוט מיטו
קנה מידה 10 :ס"מ =  14עיניים
דוגמא:
שורה  :1סרגי  3עיניים שמאל 1 ,עין ימין העבירי מבלי
לסרוג ,חוזר כל השורה,סיימי את השורה ב 3 -עיניים
שמאל.
שורה  :2סרגי  3עיניים ימין ,ועין אחת שמאל .חוזר כל
השורה .סיימי עם  3עיניים ימין.
העליונית נסרגת כאשר סורגים את החלקים עד בית
השחי ,ואז סורגים את כל החלקים כיחידה אחת.
גב:
סרגי  51עיניים ,שתי שורות רק ימין ואז עברי לסרוג
לפי דוגמא לגובה של  20ס"מ ,הניחי בצד.
לפנים:
סרגי לפנים  27עיניים בחלוקה  22עיניים בדוגמא 5 +
עיניים רק ימין .הכיני  2לפנים (זהה ונגדי) והניחי בצד.
שרוול:
סרגי  2יחידות של  39עיניים בדוגמת פטנט ,עין ימין עין
שמאל כ 4 -ס"מ כל אחת.
עברי לסרוג ביחד ,רצוי לסרוג במסרגה עגולה .העלי את
העיניים של החלקים בסדר הבא :לפנים (מהצד של 5
העיניים רק ימין)  +שרוול  +גב  +שרוול  +לפנים (מהצד
של הדוגמא) .מומלץ לתפור את החלקים של הגב
והלפנים והשרוול בשלב הזה כדי שלא יתהפכו .סרגי 5
שורות רק ימין .בשורה השישית התחילי לצמצם .סגרי
עין כאשר את סוגרת כל עין  11-10ביחד .כך סרגי את
כל השורה .חוזרים לסרוג בדוגמא ,כאשר  5עיניים ימין
ראשונות ואחרונות ממשיכות רק ימין וביניהן  7עיניים
שמאל ,ועין אחת ימין ,העבירי בלי לסרוג .סה"כ 6
שורות .מכאן סרגי את הלולאות .צרי לולאה ראשונה
של עין אחת ,ואחר כך כל  4ס"מ לולאה נוספת .בסה"כ
יש  3לולאות.
צמצום:
סרגי  2עיניים ביחד ,פעם אחת בכל חלק של 7
העיניים שמאל (כלומר יורדים מ 7-ל  6 -עיניים).
סרגי שוב  6שורות באותה שיטת צמצום ,וכך תרדי
ל 5 -עיניים ,ואח"כ ל 4 -עיניים ,ואח"כ ל 3 -עיניים6 ,
שורות בכל פעם.

לסיום:
חישוב עיניים 10 :עיניים =  8ס"מ
* הוראות סריגה למכנסיים שבצילום ,יחד עם דגם סרגי פטנט ,עין ימים עין שמאל ,כאשר את עין ימין
דוגמה  - 1עיניים ימניות (בצד החיצוני לסרוג בעיניים מס' 50
העבירי מבלי לסרוג ,בסה"כ  4שורות .סגרי את 5
ימניות ,בצד הפנימי לסרוג בעיניים שמאליות).
מידה :לילדה בת 9
העיניים ימין בהתחלה ובסוף ,וסרגי  2שורות רק ימין,
דוגמה  - 2פטנט 1x1
מסרגות + 5.5 :מסרגה עגולה .5.5
וסגרי.

את הצד השני סורגים
הורדת בית שחי :בגובה  40ס"מ הורידי  4עיניים
ופעם  3עיניים ופעם עין אחת מסיום ההורדות של
בית השחי ,סרגי פסים  4שורות אמבר פרינט ו 4 -
שורות דניאל .בגובה  57ס"מ מההתחלה סגרי את
כל העיניים.
פתח צוואר:
לאחר סיום הורדות בית השחי התחילי את הורדות
פתח הצוואר ,הורידי מהצד הפנימי פעם  4עיניים 3
עיניים והמשיכי להוריד  2עיניים עד שיישארו לך 10
עיניים .בגובה  17ס"מ סגרי את העיניים.את הצד השני
מעצבת :רחל אביגדור
של החזית סרגי הפוך (תמונת מראה)
טלפון050-5753434 :
שרוולים:
בין השעות  10:00עד 13:00
על מסרגות מס'  5העלי  32עיניים וסרגי  6שורות
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!
ימין עברי לדוגמה ( 2שורה ימין שורה שמאל) לאחר 6
חומרים 5 :כדורים אמבר פרינט ירוק–  1כדור דניאל שורות הוסיפי בתפזורת  10עיניים בשורה הראשונה.
המשיכי לסרוג והוסיפי כל  10שורות עין מכל צד
ירוק
עד לרוחב  58עיניים בגובה  33ס"מ סרגי את ראש
מסרגות :מספר  5.5 – 5מסרגה אחת מס' 5
השרוול.
קנה מידה 20 :עיניים =  12ס"מ
ראש השרוול:
דוגמה  20 :1עיניים ימין  10שמאל
הורידי מכל צד פעם  4עיניים  3עיניים והמשיכי
דוגמה  :2שורה ימין שורה שמאל
להוריד  2עיניים עד לגובה  13ס"מ וסגרי את העיניים
דוגמה  :3רק ימין
הנותרות.
דוגמה  5 :4עיניים שמאל  20ימין
דוגמה  4* :5עמודים באותה עין מדלגים  2עיניים גימור:
ובעין השלישית סורגים חצי עמוד מדלגים  2עיניים* על מסרגות מס'  5.5העלי מסביב לצוואר  12עיניים
בחזית מכל צד ו –  14בגב סרגי רק ימין  9ס"מ וסגרי
חזרי מ * עד *.
את העיניים ,סרגי בצד הפנימי של החזית בשני
תהליך העבודה:
הצדדים שורה בדוגמה  . 5תפרי את הכפתורים.
גב :העלי  100עיניים על מסרגות מס'  5וסרגי 6
שורות דוגמה ( 3רק ימין).
אחרי  6שורות עברי לדוגמה  10( 1עיניים שמאל 20
עיניים ימין) המשיכי לסרוג וכל שורה רביעית סרגי יחד
את  2העיניים הראשונות ואת  2העיניים האחרונות
של העיניים ימין ..צמצמי את מספר העיניים הימניות
עד שיישארו לך  8עיניים ימין .המשיכי ישר עד לגובה
 40ס"מ (את  10העיניים השמאליות סורגים ללא
שינוי)
הורדת בית שחי :בגובה  40ס"מ הורידי מכל צד
פעם  4עיניים ופעם  3עיניים ופעם עין אחת מסיום
ההורדות של בית השחי ,המשיכי ישר וסרגי פסים  * 4בצילום עם שרוולון ורוד מחוט קמנגו
שורות אמבר פרינט ו  4 -שורות דניאל .בגובה  57ההוראות בהמשך לדגם זה
ס"מ מההתחלה סגרי את כל העיניים.
מעצבת שמלה :חווה שמיר
חזית:
העלי על מסרגות מס'  55 5עיניים סרגי  6עיניים ימין מידה :לגיל 7-6
כמו בגב ,עברי לדוגמה  5( ,4עיניים שמאל  20עיניים חומרים :אדלין אופוויט
ימין) ) המשיכי לסרוג וכל שורה רביעית סרגי יחד את
כמות 4 :כדורים
 2העיניים הראשונות ואת  2העיניים האחרונות של
מסרגות :מסרגה אחת מס' 3.5
העיניים ימין .צמצמי את מספר העיניים הימניות עד
דוגמה * :1עמוד עין באוויר * חוזרים מ* עד *
שיישארו לך  8עיניים ימין .המשיכי ישר עד לגובה 40
דוגמה  :2פרח 5 :עיני שרשרת וסוגרים ללולאה
ס"מ (את  5העיניים השמאליות סורגים ללא שינוי).
שורה  3 :2עיניים באוויר * 3עיני שרשרת עמוד בתוך

.79שמלה לילדה .80שמלת מעיל
בגיל 6
לבת 5
מעצבת :רחל אביגדור
טלפון050-5753434 :
בין השעות  10:00עד  13:00ו  16:00עד
 19:00לא בשבת!

חומרים 3 :כדורים ג'מבו ספוט בצבע צהוב ו 1-כדור
אדלין בצבע צהוב
מסרגות :מספר  4.5ומסרגה אחת 2.5
דוגמה  10 * :1ימין  2שמאל צמה של  6עיניים 2
שמאל *
דוגמה :2
שורה  10-1עיניי שרשרת חצי עמוד בעין השלישי
יוצרים קשתות
שורה -2בתוך כל קשת  10עמודים חצי עמוד על חצי
עמוד מהשורה הקודמת .
שורה  – 3שרשרת של  6עיניים באוויר וחצי עמוד
בעמוד החמישי בקשת
שורה -4עמוד מעל כל חצי עמוד ו 4-עמודים בתוך
העיניי שרשרת
תהליך העבודה:
העלי  90עיניים סרגי  2שורות ימין משורה שלישית
סרגי * 10עיניים ימין  2עיניים שמאל  6עיניים ימין 2
עיניים שמאל* חזרי מ * עד * עד סוף השורה .סיימי
את השורה ב  10ימין .כל שורה רביעית הצליבי את
הצמה :אחרי  2עיניים שמאל הורידי  3עיניים למסרגת
עזר העבירי לאחור סרגי  3עיניים הבאות ואחר כך את
העיניים ממסרגת העזר סרגי כך עד לגובה  50ס"מ
סגרי את הגב ישר .
חזית  :סרגי כמו הגב עד לגובה  43ס"מ בגובה  43ס"מ
 .סגרי במרכז  40עיניים והמשיכי בשני חלקים ישר עד
גובה  50ס"מ .סגרי את העיניים בפעם אחת.
שרוולים :העלי  56עיניים וסרגי  2שורות ימין משורה
שלישית סרגי  23עיניים ימין  2עיניים שמאל  6עיניים
ימין  2עיניים שמאל  23עיניים ימין סרגי ישר  14ס"מ
וסגרי ישר חלש.
גימור :תפרי את השמלה סרגי למטה מסביב בדוגמא
 2בחוט אדלין  .מסביב לצוואר סרגי את שורות  1עד
 3מדוגמה 2

.81שמלה לילדה
מאדלין אופוויט*

הלולאה (יצרנו קשת)* חוזרים מ* עד * עוד  6פעמים .וסורגים בדוגמא  ,2נוצרים כ 18-16פרחי אננס ,בגובה
שורה  5 *:3עמודים כפולים סגורים בפעם אחת בתוך  12סמ' מתחילים להפחית ,כך שבגובה  18סמ'
מההתחלה יישארו רק  9 – 8פרחי אננס ,סורגים שורה
הקשת  6עיני שרשרת* חוזרים מ* עד *  8פעמים.
של חצאי עמ' וסוגרים.
הגימור:
תהליך העבודה:
תופרים את הכתפיים ,מחברים את השרוולים ,יוצרים
מעלים שרשרת באורך  60ס"מ וסוגרים לעיגול.
שורה * :2סורגים עמוד ומדלגים עין* חוזרים מ* עד לולאת אוויר לכפתור (אם רוצים רכיסה כמו בדוגמא)
* ,מסביב וסוגרים כל שורה בעין עיוורת ומתחילים כל
שורה ב –  3עיניים באוויר .סורגים  34ס"מ .בגובה 34
ס"מ סורגים מסביב  5שורות חצאי עמודים.
גימור :סורגים  28פרחים ותופרים למטה  2שורות של
 10פרחים כל אחת ולמעלה סורגים כתפיות של 4
פרחים כל אחת .מומלץ להיעזר לשרטוט כדי לראות
איך תופרים את הפרחים..

שרוולון ורוד
לילדה  .82שמלה בורדו
עיצוב וסריגה שרוולון :שרה ביסק
טלפון054-5397349 :

חומרים 3 :כדורים חוט קמאנדגו ורוד
מסרגות :מס' 3.5
מידה6-5 :
דוגמא א'  -חצי עמוד כל השורות
דוגמא ב'  -אננס
שורה  :1סרגי שורה של חצאי עמודים
שורה 4 :2עיני שרשרת נעצי את המסרגה בחצי עמוד
סרגי * כרכי חוט כפול על המסרגה  ,נעצי בחצי העמוד
סרגי רק חצי עמוד ומבלי להוריד את העיניים שנשארו
על המסרגה כרכי עוד פעם חוט ,וסגרי אותו באותו
מקום ,חזרי על הפעולה עוד פעמיים ,בפעם החמישית
סגרי את כל העיניים יחד ,עמוד  *1חזרי על הפעולה מ*
שורה  : 3סרגי כמו בשורה השניה רק בהפוך
השרוולון נסרג ללא תפר בצדדים .סרגי  94עיני
שרשרת ,סרגי בדוגמא  ,1בגובה  5סמ' מתחילת
העבודה צרי פתח לשרוולים ,חלקי את העבודה ל 4
רבעים ,לאחר הרבע הראשון צרי פתח של  4עיניים
המשיכי לסרוג את הגב 2 ,רבעים ,שוב צרי פתח של 4
עיניים  ,בשלב זה ניתן לסרוג בעזרת עוד שני חוטים
את כל החלקים יחד ,או לסרוג בנפרד כל חלק ,שורה
הבאה מפחיתים  2עיניים מכל צד ,ושורה אחרי עין ,
ממשיכים לסרוג 10 ,סמ' מהתחלה יוצרים את פתח
הצוואר ,מפחיתים 3,3 ,ו1עיניים משני צידי החלק
הקדמי 10 .סמ' מתחילת פתח השרוול ,יוצרים כתפיים,
סוגרים  8,7עיניים מכל צד( ,גם בגב ,וגם בחלק הקדמי)
השרוולים:
סורגים  20עיני שרשרת  ,סוגרים לעיגול ,סורגים
בדוגמא  3 1סמ' ,מכפילים את מספר העיניים ל,40

.83אפודה לילד,
"אוקספורד"
דגם
עיצוב וסריגה :ענת טל מ"צמר לך מטי"
בית הפועלים  6רחובות
טלפון08-9461620 :

www.tenish.co.il

מידה2-4 :
חומרים 200 :גרם חוט אוקספורד בצבע כחול
מעצבת :חוה שמיר
מסרגות 3.5 :ו.4 -
קנה מידה 10 :ס"מ =  25עיניים
מידה 12-10 :ילדות
דוגמא( :1קוביות):
חומרים :אדלין בורודו
שורה  :1סרגי  2עיניים ימין 2 ,עיניים שמאל כל השורה.
כמות 4 :כדורים
שורה  :2סרגי כמו שרואים את העיניים.
מסרגות4 :
שורות  6-3כמו שורות  1ו.2 -
קנה מידה 10 :ס"מ =  20עיניים
שורה  :7החליפי מקומות .סרגי  2עיניים שמאל2 ,
דוגמה :1
עיניים ימין ,כל השורה.
 4עיניים ימין  4עיניים שמאל .כל  4השורות יוצרים
שורה  :8סרגי כמו שרואים .שורות  12-9כמו שורות
צמה
.8-7
דוגמה :2
צמה :בעיניים ימין מורידים את  2העיניים הראשונות דוגמא ( :2סריגת צמה).
למסרגת עזר ,סורגים את  2העיניים מחזירים ממסרגת שורה  :1סרגי  4עיניים שמאל 6 ,עיניים ימין 4 ,עיניים
שמאל
העזר וסורגים את העיניים .העיניים שמאל נסרגות
שורה  :2סרגי חופף .הצלבה ראשונה בשורה  ,5הורידי
כרגיל.
קדימה  3עיניים ימין ,סרגי את  3העיניים הבאות.
החזירי את העיניים וסרגי אותן .ההצלבות הבאות :כל
תהליך העבודה:
שורה שביעית (.)7
גב:
גב:
מעלים  92עיניים וסורגים בדוגמה  1עד לגובה 50
ס"מ .בגובה  50ס"מ פותחים את פתח הצוואר ואת בית סרגי  80עיניים במסרגות  3.5בדוגמת פטנט עין ימין,
עין שמאל 3 ,ס"מ .עברי לסרוג במסרגות  4בדוגמא1-
השחי.
לגובה  20ס"מ .הגעת להורדה לבית השחי .סגרי 1,1,2,3
בית השחי:
סוגרים משני הצדדים בתחילת השורה  4עיניים .אח"כ משני צידי הסריגה ,המשיכי לסרוג לגובה  34ס"מ
מההתחלה וסגרי לפתח הצוואר  10עיניים אמצעיות
סגרים  3עיניים  2עיניים ו 4פעמים עין אחת.
פתח הצוואר :סוגרים  12עיניים מרכזיות ואז סוגרים ומשני צידי הפתח  .5,5סגרי את  18עיני הכתף.
לפנים:
מכל צד בחלק שפונה לצוואר 5 :עיניים 3 ,עיניים3 ,
עיניים 2 ,עיניים ועין אחת .לאחר הסגירות נשארת לנו סרגי  80עיניים כמו הגב ,ולאחר הפטנט סרגי בחלוקה:
כתפיה של  8עיניים ,סורגים  12ס"מ מתחילת בפתח  54עיניים בדוגמא ,1-את  14העיניים הבאות בדוגמא,2-
ו 12 -עיניים אחרונות בדוגמא.1-
וסוגרים.
* שימי לב :בדוגמת הקוביות (דוגמא )1-במפגש 2
חזית:
עיני השמאל עם  4עיני השמאל של הצמה ,יש לסרוג
זהה לגב.
במקום  2עיני שמאל :עין שמאל ועין ימין באופן שייצור
גימור:
רצף השל פרדה .סרגי באופן הזה עד לגובה  20ס"מ
תופרים את הצדדים ואת הכתפייה.

 8ס“מ

 8ס“מ

 20ס“מ

צמה
 8ס“מ  8ס“מ

צמה

 16ס“מ
קוביות קוביות

כיס

כיס

 20ס“מ

כיס

כיס

 16ס“מ

ואז הורידי לבית השחי כמו בגב ,והתחילי את ההורדה
של ה .V -חלקי את הסריגה
ל 2 -והורידי כל שורה שלישית עין עד  18עיני הכתף.
כיס:
סרגי  20עיניים ,כולל עין קצה ימין ,סרגי  2שורות רק
ימין .עברי לסרוג בדוגמא 3( ,1-פעמים לגובה) ,ולסיים
עם  6שורות פטנט.
גימור:
חברי את הכתפיים ,העלי  126עיניים מסביב ל46( V -
עיניים מכל צד של ה V -ו 34 -עיניים לגב) ,כאשר
אוקספורד לילד
אוקספורד לילד
שמאל וסרגי  6שורות
שורה
הפתח הוא מלפנים .סרגי
פטנט .העלי  76עיניים מסביב לזרוע וסרגי שורה
שמאל ו –  5שורות פטנט במסרגות  ,3.5חברי את שני
חלקי הסריגה.

עיניים ימין ,שתי עיניים שמאל ,לפי שורה .1
גב:
סרגי  61עיניים ,בדוגמת פטנט אנגלי .סרגי לגובה של
 30ס"מ מההתחלה וסגרי לפתח הצוואר  13עיניים
אמצעיות ו 5,5 -עיניים משני צידי הפתח ,סגרי את 14
עיני הכתף.
לפנים:
סרגי  37עיניים בחלוקה של  31עיניים בדוגמת פטנט
אנגלי ,ו 6 -עיניים רק ימין לדש .סרגי לגובה של  25ס"מ
מההתחלה והורידי לפתח הצוואר  ,1,2,2,3,4,5,6סגרי
את עיני הכתף בגובה הגב.
לולאות:
בצד שמאל לבן ,לולאה ראשונה ,אחרי  2ס"מ ,לסגור
 2עיניים אמצעיות ואח"כ כל  5ס"מ לולאה ,בסך הכל
 5לולאות.
שרוול:
סרגי  37עיניים בדוגמת פטנט אנגלי ,והוסיפי כל שורה
חמישית עין מכל צד עד לגובה  20ס"מ .סגרי חופשי.
קפוצ'ון:
גימור:.
חברי את הכתפיים ויתר חלקי הסוודר והעלי  65עיניים
לפתח הצוואר .סרגי בצדדים  4עיניים רק ימין וביניהן
דוגמת הפטנט .סרגי לגובה של  20/18ס"מ וסגרי.

פטנט פטנט
גובה  18-20ס”מ

רוחב  20ס”מ

רק ימין
גובה  25ס”מ

שרוול

לפנים

רוחב  18ס”מ

גב

גובה  30ס”מ

 32ס“מ 32ס“מ

רוחב  28ס”מ

רוחב  30ס”מ

קפוצ'ון"
".84גולן
עיצוב וסריגה :ענת טל מ"צמר לך מטי"
בית הפועלים  6רחובות
טלפון08-9461620 :

מהלך העבודה:
דוגמא א' :חצאי עמודים

טלפון09-9550073 :

מידה :תינוק שרק נולד ()N.B
חומרים :אדלין פרינט
כמות 2 :כדורים

www.tenish.co.il

מידה :גיל שנה
חומרים 2 :כדורים מסוג "הולידיי" בצבע לבן
מסרגות3.5 ,3 :
קנה מידה 10 :ס"מ =  24עיניים
דוגמא " :1דוגמת חורים"
סרגי  2שורות רק ימין .שורה  :3עין ימין * ,חוט על
המסרגה 2 ,ביחד ימין** ,חוזר כל השורה מ  * -עד **.
שורה  6-4רק ימין.
דוגמת הצמה:
שורה  :1סרגי  2עיניים שמאל 6 ,עיניים ימין 2 ,עיניים
שמאל .שורה  :2סרגי חופף .שורה  :3הצלבה  ,Aסרגי 2
עיניים שמאל ,הורידי למסרגת עזר  3עיניים
קדימה ,סרגי את  3העיניים הבאות ימין ,החזירי את 3
העיניים שהורדת וסרגי אותן ימין 2 ,עיניים שמאל.
הצלבה  ,Bסרגי  2עיניים שמאל ,הורידי למסרגת עזר
 3עיניים לאחור ,סרגי את  3העיניים הבאות ימין ,החזירי
את  3העיניים שהורדת וסרגי אותן ימין 2 ,עיניים שמאל.
הגב:
מעצבת :רחל אביגדור
העלי במסרגות  73 ,3עיניים ,וסרגי  6שורות רק ימין.
טלפון050-5753434 :
עברי לסרוג במסרגות  3.5וסרגי בחלוקה לפי תרשימים:
בין השעות  10:00עד 13:00
כללית ,סרגי  2עיניים ראשונות ואחרונות רק ימין,
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!
לאורך כל הסריגה (= עיני קצה) ,וביניהן :סרגי לפי
חומרים 3 :כדורים גל ,כחול כדור  1אוקספורד כחול ג'ינס תרשים  .Bעברי לסרוג לפי ההוראות של דוגמת צמה
(לפי הצלבה  .)Aתרשים ( Cדוגמת מעוינים) משורה
מסרגות :מספר 5
 15ועד  23ואחר כך משורה ( 1מהתחלה) .סרגי דוגמת
דוגמה  :1הכל ימין ,השק נסרג בחלק אחד

.87שק שינה לתינוק

פטנט
תרשים
A

רוחב  24ס”מ
אורך  20ס”מ

מידה 3-4 :שנים
החומרים הדרושים 5 :כדורים  חוט כותנה צבעוני
מסרגות :מס'  ,3.5כפתור ( ,1אני בחרתי בכפתור
מוארך ,שנכדתי נוהגת לכנות "שיני כריש)

בית הפועלים  6רחובות
טלפון08-9461620 :

דוגמת חורים
שרוול  1תרשים A
שרוול  2תרשים B

דוגמת
חורים

תרשים
B

תרשים
B
צמה

טלפון054-5397349 :

.88שילובי תחרה
וילדה
לילד
עיצוב וסריגה :ענת טל מ"צמר לך מטי"

צמה

מידה 1-2 :שנים
חומרים 5 :כדורים חוט גולן
מסרגות4.5 - 4 :
קנה מידה 10 :ס"מ =  18עיניים
דוגמא:
פטנט אנגלי = מספר עיניים אי זוגי.
שורה  :1סרגי תמיד  2עיניים ימין  2 ,עיניים שמאל כל
השורה וסיימי עם עין אחת.
שורה  :2סרגי בלי להתייחס לשורה הקודמת ,סרגי 2

.86סודר לתינוק
new born
מעצבת :סמדר אבי-עד "סריגה ועוד"

תהליך העבודה :הסוודר נסרג בחתיכה אחת ,כל שורה
מתחילה ב  2 -עיניים באוויר .סורגים שרשרת של
 60עיניים סורגים  4שורות עמודים.בשורה הראשונה
סורגים  60עמודים בשורות הבאות מוסיפים  10עיניים
בכל שורה בתפזורת ,בשורה הרביעית נקבל  90עיניים.
את העיניים מוסיפים ע"י סריגת  2עמודים באותה עין.
בשורה חמישית מתחילים לסרוג את המניפות ,סורגים
 2עמודים עין באויר ועוד  2עמודים באותה עין ,מדלגים
 2עיניים .בשורה החמישית נסרוג  31מניפות.
שורה  :6זהה לשורה  5את המניפות סורגים בין
העמודים ,ברווח שנוצר מהעין באוויר.
שורה  : 10 - 7מגדילים את המניפות ,כל מניפה בנויה
מ  3-עמודים עין באוויר  3עמודים.
שורה  :11מחלקים את העבודה 4 :מניפות לכל צד
קדמי 5 ,מניפות לכל שרוול 10 ,מניפות לגב.
סורגים  9מניפות ואז סוגרים לעיגול  5מניפות ליצירת
השרוול ,סורגים את השרוול בעיגול  12שורות.
חוזרים לשורה  11סורגים  15מניפות ( 10גב וחמש
שרוול) את המניפה הראשונה של הגב נסרוג באותה
מניפה שבה התחלנו את השרוול כדי שלא ייווצר חור.
סוגרים לעיגול  5מניפות ליצירת השרוול וסורגים 12
שורות .חוזרים לשורה  11ממשיכים את הצד הקדמי.
ממשיכים לסרוג שורות שלמות עד אורך  25ס"מ
מלמעלה.
גימור:
סורגים מצד ימין שורת חצאי עמודים ויוצרים תוך כדי
את הלולאות :סורגים  3חצאי עמוד שרשרת של 5
עיניים מדלגים על  2שורות חוזרים אל התהליך עוד
פעמיים ,יצרנו  3לולאות .תופרים מול כל לולאה כפתור.

תרשים
A

רק ימין
רוחב  16ס”מ

תרשים
C

רוחב  30ס”מ

אורך  28ס”מ

www.tenish.co.il

.85שמלת כותנה
לילדה
צבעונית
עיצוב וסריגה :שרה ביסק

דוגמא ב':
שורה  :1סרגי שורה של עמודים
שורה * :2סרגי  3עמודים  3,עיני שרשרת דלגי על עין
וסרגי עוד 3עמודים  ,חזרי מ*
שורה * :3סרגי 2חצאי עמודים 3 ,עמודים באמצע עין
השרשרת  ,עין שרשרת ,חזרי מ*
שורה  :4סרגי  6עמודים עין שרשרת דלגי על עמוד,
חזרי מ*
שורות  5,6,7,8זהות לשורה ה ,4-כאשר ע' שרש'
מדלגת כל פעם על עמוד אחד קדימה ,מה שיוצר
דוגמא אוורירית.
שורה  3 :9עמודים 3 ,עיני שרשרת דלגי על  2עמודים,
חזרי מ*
שורה * :10עמוד3 ,עמודים בעין השרשרת  3 ,עיני
שרשרת דלגי על  2עמודים ,חזרי מ*
שורה  3 :11עמודים  4 ,עמודים בעין האמצעית של
עין השרשרת  3,עמודים שרשרת ,דלגי על  2עמודים,
חזרי מ*
מתחילים מהחצאית:
סורגים שרשרת של  80עיניים ,סרגי  4שורות של
עמודים  ,עברי לדוגמא ב'  ,תפרי את החצאית ,והתחילי
לסרוג במעגל כלפי מעלה בדוגמא א'
בגובה  25סמ' מהתחלה צרי פתח לזרועות.
חלקי את העבודה לחצי ,הפחיתי בכל צד 6עיניים
,חלקי את הגב ל ,2הפחיתי  2עיניים ,המשיכי לסרוג את
 3החלקים במקביל ,בגובה של  7סמ' מפתח השרוול
סגרי  20עיניים אמצעיות בחלק הקדמי ,המשיכי
תוך הפחתת עיניים משני צידי הפתח  ,בגובה  14סמ'
מהפתח תסגרי את העיניים הנותרות.
גימור:
חברי את הכתפיות של הגב והחלק הקדמי בסריגת
חצאי עמוד ,כאשר את יוצרת צווארון חצי מעוגל סביב
הצוואר ,צרי לולאה מעיני שרשת מאחור ,תפרי כפתור.

מסרגות :מסרגה אחת מספר 3.5
דוגמה  :1עמודים
דוגמה  :2מניפות 2 :עמודים עין באוויר  2עמודים

תהליך העבודה:
העלי  76עיניים על חוט גל מתוך הסריג וסרגי בקצה
החוט  2שורות ימין כשכל שורה את הופכת צד של
הסרט .עברי לחוט אוקספורד וסרגי  2שורות ימין חלש,
פעם בחוט גל ופעם בחוט אוקספורד עד לגובה 50
ס"מ סיימי את הסריגה בחוט אוקספורד.
גימור:
חברי את הצד הפתוח.

צמה (לפי הצלבה  )Bותרשים  .Aסרגי כך לגובה 15
ס"מ מההתחלה .מכאן סרגי לפי דוגמת "חורים" מעל
הקטעים שסרגת לפי התרשימים  Bו( .A -הערה :יצרת
הפרדה בין החלק התחתון לעליון באמצעות דוגמת
חורים) .המשיכי לסרוג מכאן באופן הפוך לסריגה של
החלק התחתון ,כלומר ,תרשים  Aיהיה מימין ותרשים
 Bיהיה משמאל .סרגי לגובה של  25ס"מ מההתחלה
והורידי לפתח הצוואר  7עיניים אמצעיות ומשני צידי
הפתח  .4,4סגרי את עיני הכתף של צד ימין אל תסגרי
את עיני הכתף של צד שמאל והמשיכי לסרוג פטנט
של  7שורות וסגרי את העיניים (לכפתורים).
לפנים:
סרגי כמו גב לגובה של  21ס"מ וסגרי לפתח הצוואר 7
עיניים אמצעיות משני צידי הפתח .1,1,1,2,3 ,המשיכי
לסרוג ,ובגובה  26ס"מ סרגי את עיני הכתף הימנית
בדוגמת פטנט  3שורות .שורה לולאות בחלוקה:
סרגי  7עיניים פטנט 2 ,עיניים סגרי ללולאה ,סרגי 7
עיניים פטנט ,סגרי  2עיניים ללולאה וסיימי עם 7
עיניים פטנט .סרגי סה"כ  7שורות פטנט לגובה .בכתף
השמאלית המשיכי לסרוג ובגובה של  28ס"מ סגרי.
שרוול:
העלי  40עיניים וסרגי  6שורות רק ימין.עברי לסרוג לפי
תרשים  ,Aהוסיפי כל  8שורות עין מכל צד ובגובה של
 18ס"מ ,עברי לסרוג בדוגמת חורים וסגרי את העיניים
חופשי .השרוול השני נסרג באותו אופן  -לפי תרשים
.B
גימור:
חברי את הכתף (זו שללא הפטנט) והעלי עיניים
מסביב לפתח הצוואר  46עיניים מלפנים ו 26 -עיניים
מאחור ,ועל הפטנט המיועד לכפתורים  6עיניים .סרגי
שורה שמאל 4 .שורות פטנט .בשורה החמישית סרגי
לולאה אחרי  3עיניים ראשונות (עבור כפתור) וסרגי עוד
 3שורות נוספות של פטנט .סגרי את העיניים וחברי את
יתר חלקי הסוודר.

9
7
5

.89שמלת תחרה
לבן
ורוד
בצבעי
עיצוב וסריגה :ענת טל מ"צמר לך מטי"

2

3
1

תרשים A

בית הפועלים  6רחובות
טלפון08-9461620 :

2

19

2

17
15

2
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13
11

תרשים B

9

1

7

1
1

5

=ימין
=חוט על המסרגה

1

1

= 2ביחד ימין מאחורה

2

= 2ביחד ימין מקדימה

חלק חוזר

1

2

21

2

19

1
2

17

1
2

15
13

1
1

11

2

1

7

2

1

5

2

1

3
1

2

1

9

2

2

תרשים C

תחרה
גב

לפנים

רוחב  37ס”מ

3,4

1,

18

18

2,5 5,2, 2

2,

18

כיווץ

שרוול
 16ס”מ

2

23

1

חורים

 14ס”מ

=רק ימין משני צידי הסריגה

תהליך העבודה:
גב:
סרגי  92ע' בצבע לבן בדוגמת רק ימין  6שורות.
עברי לצבע ורוד וסרגי לפי דוגמא:
שורה  :1עין ימין = עין קצה 2 .עיניים ביחד מאחורה
ימין 2 .עיניים ימין .חוט על המסרגה (*) עין ימין .חוט
על המסרגה 2 .ימין 2 .ביחד ימין מקדימה 2 .ביחד
ימין מאחורה 2 .ימין .חוט על המסרגה )**(.חזרי על
הקטע מ * -ועד ל ** -ובסוף השורה סיימי עם עין
ימין ,חוט על המסרגה 2 ,עיניים ימין 2 ,עיניים ביחד
מקדימה 1 .עין ימין = עין קצה.
שורה  :2סרגי שורה שמאל.
שורות  3ו 5 -כמו שורה ,1
שורות  4ו 6 -כמו שורה .2
ואז חזרי לסרוג בחוט הלבן  4שורות רק ימין.
סרגי באופן הזה לגובה  7דוגמאות ( 20ס"מ) וסיימי
ב 3 -שורות רק ימין .בשורה הבאה (הרביעית) צמצמי
ל 71 -עיניים.
צמצום:
סרגי כל עין  3ו 4 -ביחד ימין  21פעמים .סרגי בצבע
ורוד בדוגמת פטנט ,עין ימין ,עין שמאל 6 ,שורות,
ואז שורה "חורים" :סרגי  2עיניים ביחד ימין ,וחוט על
המסרגה ,כל השורה .סרגי  4שורות פטנט .והורידי
לבית השחי מכל צד  1,2,3עיניים .המשיכי לסרוג
לגובה  35ס"מ מההתחלה .הורידי לפתח הצוואר:
סגרי  9עיניים אמצעיות ומכל צד  5,5עיניים .בצד
שמאל ,את  15העיניים של הכתף המשיכי לסרוג 6
שורות פטנט ולסגור (לכפתורים).
לפנים:
סרגי את החלק כולו כמו את הגב ,עד פתח הצוואר.
בגובה  31ס"מ מההתחלה סגרי  9עיניים אמצעיות
ומכל צד  1,2,3,4המשיכי מצד ימין את עיני הכתף
ליצירת  2לולאות .סרגי באופן הבא :סרגי  3עיניים

פטנט
פטנט

חורים

 20ס”מ

3

גובה
 31ס”מ

פטנט
פטנט

 15ס”מ

חומרים 2 :חבילות של צמר "הולידיי"  200גרם
בצבע ורוד ,חבילה בצבע לבן.
מסרגות , 3.5 :מסרגת קרושה מספר .3
קנה מידה 25 :עיניים =  10ס"מ

פטנט

.93אפודה וחצאית
לבת שנה*

20

2

30

11

פטנט ,סגרי  2עיניים ללולאה ,סרגי  6עיניים פטנט,
סגרי  2עיניים ללולאה ,סרגי  2עיני פטנט .סרגי 4
שורות נוספות פטנט וסגרי את העיניים.
שרוול:
סרגי בצבע לבן  47עיניים 6 ,שורות רק ימין .חזרי
לסרוג לפי דוגמא 5 .דוגמאות ורוד לגובה  16ס"מ
(אין הוספות בשרוולים .סיימי עם פס לבן .סגרי 1,2,3
משני צידי הסריגה ,והמשיכי לסרוג עוד  5דוגמאות.
סיימי בלבן .בנוסף ,סרגי שורה ורוד באופן הבא:
צמצמי ,סרגי כל  3עיניים יחד ימין כל השורה ,ואז
השחילי חוט וכווצי .סך אורך השרוול הוא  30ס"מ.
גימור פתח הצוואר:
חברי כתף אחת וסרגי במסרגה אחת שורה  2/1עמוד,
מסביב לפתח הצוואר ושורה שנייה סרגי  3חצאי
עמודים 3 .עיניים באוויר וחזרי לאותה עין ,והמשיכי
לסרוג שוב  3חצאי עמודים .חוזר כל השורה .חברי את
צידי השמלה ,בשרוול כווצי את ראש השרוול וחברי
אותו.

בדוגמא  4 1ס"מ  ,עברי לדוגמא  2וסרגי עד לגובה
 20ס"מ.
בית שחי:
בגובה  20ס"מ סרגי  26עיניים ,סגרי  5עיניים ,סרגי 56
עיניים ,סגרי  5עיניים ,סרגי  26עיניים .המשיכי לסרוג
עד לגובה  27ס"מ חלקי את העבודה לשניים והורידי
לפתח העורף מכל צד  2 ,5ו ,2 -בגובה  30ס"מ סגרי
את הכתפיים בכל צד בפעם אחת.
פתח הצוואר:
בגובה  26ס"מ סגרי כל תחילת שורה בשלוש פעמים 4
עיניים 3 ,עיניים ועין אחת  ,בגובה  30ס"מ סגרי בפעם
אחת את העיניים שנשארו בכל חלק.
חלקי הכפתורים:
יוצרים  4יח' בדוגמא  ,2מעלים במסרגות  14 5עיניים
וסורגים  6שורות וסוגרים .יוצרים בכל חלק בצד חור
לכפתור.
גימור:
חברי את החלקים ,העלי במסרגה עגולה מס' 44 5
עיניים ,סרגי  3ס"מ עיברי למסרגה עגולה  5.5סרגי 2
ס"מ וסגרי ברפיון .קפלי את הגימור לחצי ותפרי בצד
הפנימי של הצווארון תפרי כפתורים.

דוגמה  4* :2עיניים ימין  1שמאל* חזרי מ* עד * עד ואיפה ששמאל לימין כך כל  20שורות  8משבצות
סוף השורה
לאורך (יש אפשרות להגדיל בשתי משבצות גם לאורך
יחד
עיניים
3
המסרגה
על
חוט
ימין
עיניים
*9
דוגמה :3
וגם לרוחב) בגובה  8משבצות סרגי  8שורות רק ימין
ימין חוט על המסרגה*.
סגרי את העיניים .בחוט גל העלי לרוחב השמיכה
חזרי מ* עד * עד סוף השורה
בסריגת ימין  50עיניים וסרגי  5שורות רק ימין וסגרי
חלשי צד שני זהה .העלי לאורך השמיכה  64עיניים
תהליך העבודה:
גב:
בחוט גל וסרגי  5שורות רק ימין וסגרי חלשי צד שני
שורות
6
וסרגי
עיניים
82
5
מס'
מסרגות
על
העלי
זהה.
ימין  ,עברי לדוגמא  3וסרגי  16שורות בשורה  17סרגי
 2עיניים יחד כל תחילת וסוף משולש .נשארות לך 7
עיניים בכל משולש המשיכי לסרוג עוד  16שורות
וחזרי על אותה פעולה ,נשארות לך  5עיניים המשיכי
ישר עד לגובה  24ס"מ ועברי לדוגמא  2סרגי  7ס"מ.
בית השחי :סגרי מכל צד פעם  4עיניים  ,ואז  3עיניים
והמשיכי ישר עד לגובה  36ס"מ מההתחלה סגרי את
הגב ישר .
חזית:
סרגי כמו הגב עד לגובה  33ס"מ בגובה  33ס"מ סגרי
את פתח הצוואר .
פתח הצוואר:
סגרי במרכז  20עיניים והמשיכי כל צד בנפרד עד
לגובה  36ס"מ וסגרי את העיניים .
* החצאית לא בצילום
.גימור:את השמלה כווצי את ראש השרוול וחברי אותו מעצבת :רחל אביגדור
חברי
לשמלה ,סרגי שורה של חצאי עמודים סביב פתח טלפון050-5753434 :
הצוואר .צרי במסרגה אחת עם  4חוטים שרשרת בין שעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!
והשחילי אותו בקצה דוגמה .3

רוחב  20ס”מ

118

.92שמיכה לתינוק
מעצבת :רחל אביגדור
לתינוקת
.90אפודה
מעצבת :דליה בילגוראי סריגה ועוד...
טלפון09-9550073 :

מידה 10 - 20 :חודש
חומרים :כדור אחד קמאנדגו בצבע תכלת
מסרגות :מספר  5מסרגה עגולה  5ו5.5 -
קנה מידה 10 :ס"מ =  20עיניים
דוגמה  :1פטנט עין ימין עין שמאל
דוגמה  :2שורה ימין שורה שמאל
תהליך העבודה:
האפודה נסרגת כחתיכה אחת 4 .עיניים ראשונות
ואחרונות נסרגות כפטנט.העלי  118עיניים וסרגי

טלפון050-5753434 :
בין שעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!

.91שמלה לגיל
שנה
מעצבת :רחל אביגדור
טלפון050-5753434 :
בין שעות  10:00עד 13:00
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!

חומרים 3 :כדורים ג'מבו ספוט ורוד
מסרגות :מס'  .5מסרגה אחת מס' 5
קנה מידה 20 :עיניים =  10ס"מ
דוגמה  :1שורה ימין שורה שמאל

חומרים 3 :כדורים ג'מבו ספוט בצבע תכלת2 ,
כדורים גל בצבע כחול
מסרגות :מס' 5
קנה מידה 20 :עיניים =  8ס"מ
דוגמה  :1בחוט גל הכל ימין ,בחוט ג'מבו ריבועים של
 20עיניים ימין  20עיניים שמאל

חומרים :שני כדורים ג'מבו ספוט בצבע סגול לילה
מסרגות :מספר 4 – 4.5
דוגמה  :1עין ימין עין שמאל
דוגמה  :2שורה  2 : 3 – 1עיניים שמאל  3עיניים ימין
עד סוף השורה שורה  2 *:4שמאל חוט על מסרגה
מעבירים את העין השלישית על שתי העיניים שלפניה,
סורגים את  2העיניים הבאות ימין * חוזרים מ* עד *ורך
השורה ,השורות בצד שמאל חופפות.
את ההצלבה פעם עושים כל  4שורות ופעמיים כל 2
שורות.
דוגמה  :3שורה  4-1ימין.
שורה *: 5סורגים עין ימין חוט על המסרגה* חזרי מ*
עד * .
שורה * :6סורגים עין ימין ומשחררים \ משמיטים
את החוט שהעברנו על המסרגה (כך נוצרת השורה
הגדולה)* חזרי מ* עד *
דוגמה  :4עין שמאל להעביר את עין ימין בלי לסרוג
בצד שמאל סורגים חופף.

תהליך העבודה:
תהליך העבודה:
העלי  116עיניים על מסרגות מס'  5וסרגי  8שורות גב:
רק ימין  .סרגי  8עיניים רק ימין לכל אורך הסריגה משני העלי  60עיניים על מסרגות מס'  4וסרגי בדוגמא 4 1
הצדדים וחלקי כך  20עיניים ימין  20עיניים שמאל .סרגי
ס"מ .עברי למסרגות מס'  4.5וסרגי בדוגמא  34 2ס"מ
 20שורות החליפי את המקומות איפה שימין לשמאל

סגרי ישר.
חזית:
סרגי כמו הגב עד לגובה  19ס"מ .בגובה  19ס"מ סרגי
את  18עיניים המרכזיות רק ימין לאורך  5ס"מ לאחר 5
ס"מ סגרי את העיניים המרכזיות והמשיכי לסרוג את
שני הצדדים עד לגובה  34ס"מ סגרי את העיניים.

.95שמלת ילדה -
סגולה
עיצוב וסריגה :שרה ביסק

חזרי *
שורה 5 :5עיני שרשרת נעצי בין  2העמודים של הפרח
 3עיני שרשרת בעמוד ה 5של הפרח 5 ,עיני שרשרת
בין העמודים  7ל 10 ,8עיני שרשרת נעצי בין העמודים
 5 ,2-1עיניים בין העמודים ה  * 5- 4חזרי מ*
שורה  * :6עין שרשרת באמצע  5עיניים של השורה
הקודמת 5 ,עיניים באמצע  3עיני שרשרת של הפרח,
 5עיני שרשרת באמצע ה,5
 5עיני שרשרת בעין ה 4של ה 5 ,10עיניים בעין
ה 5 ,9עיניים באמצע העין ה  ,5של  5של הפרח הבא,
חוזרי*
שורות  7ו 8כמו בשורה  5( ,6עיני שרשרת באמצע 5
עיני שרשרת)
שורה * :9סרגי חצאי עמוד ב 4עיניים של השורה
הקודמת ,עיני שרשרת 4חצאי עמוד * חזרי מ*
השמלה נסרגת במעגל ,ללא תפרים .סרגי  80עיני
שרשת בעיגול ,סרגי פס בדוגמא א' ,עברי לדוגמא
ב' סרגי  6שורות חזרי לא' ,המשיכי להחליף בין שתי
הדוגמאות ,בגובה של  25סמ' מההתחלה ,תוסיפי 24
עיניים במפוזר ,סרגי עוד שורה  1בדוגמא א ,המשיכי
בדוגמא ג' סרגי  2פסי פרחים(,ניתן להוסיף או להוריד
את מס' שורות הפרחים לפי האורך הרצוי)
גימור:
קפלי  8סמ' לקיפול חיצוני ,וסרגי כתפיות בשני צידי
השמלה או השאירי אותה סטרפלס.

.94שמיכת פסים
לתינוק

www.tenish.co.il

קפוצ'ון:
מידה 1-2 :שנים
גימור .חברי את הכתפיים ואת צידי הסוודר והשרוולים
מסרגות :מספר 3.5-3
והעלי מסביב לפתח הצוואר  71ע' .סרגי  4עיניים
חומרים 5 :חבילות חוט אמבר
ראשונות ואחרונות רק ימין ,וביניהן דוגמת פטנט6 ,
קנה מידה 10 :ס"מ =  28עיניים
שורות .שורה חורים עבור השרוך :סרגי  2ע' ביחד ימין
דוגמא (ראי תרשים מצורף)
וחוט על המסרגה כל השורה .סרגי  6שורות פטנט .עברי
שורה  :1סרגי  3ע' ימין 2 ,ע' שמאל 1 ,ימין 1 ,שמאל ,לסריגת הדוגמא וסרגי לגובה של  20ס"מ וסגרי את
 1ימין 2 ,שמאל .חוזר כל השורה .סיימי את השורה עם העיניים.
 3ע' ימין.
שורה  :2סרגי חופף את העיניים ,חוץ מאשר את  3ע'
ימין ,יש לסרוג אותן (את  3הע' ימין) רק ימין משני צידי
הסריגה.
רק ימיןשורה  :3כמו שורה .1
רק ימיןשמאלשמאלשורה  :4כמו שורה .2
ימיןימיןשורה  :5סרגי  3ע' ימין 3 ,ע' שמאל 1 ,ימין 3 ,שמאל .חוזר
כל השורה וסיימי את השורה עם  3ע' ימין.
שורה  :6סרגי חופף ושוב את  3ע' ימין סרגי רק ימין (כמו
בשורה .)2
רוחב  24ס”מ
שורה  :7כמו שורה .5
רוחב  24ס”מ
לפנים
גב
שורה  :8כמו שורה .6
לפנים
גב
חזרי משורה .1
ס”מ
20/20/
אורך2424
ס”מ
אורך

גימור:
תפרי את השרוולים ואת הכפתורים.

בית הפועלים  6רחובות
טלפון08-9461620 :

תהליך העבודה:
גב:
סרגי  83ע' במסרגות  ,3בדוגמת פטנט ע' ימין ,ע'
שמאל 4 .ס"מ פטנט .עברי לסרוג לפי הדוגמא במסרגות
 ,3.5לגובה של  34/31ס"מ .סגרי לפתח הצוואר  11ע'
אמצעיות ,ומשני צידי הפתח  ,5,5וסגרי את  26ע' הכתף.
לפנים:
סרגי  49ע' ,כאשר  6ע' רק ימין לדש ,ו 43 -ע' פטנט.
לאחר  4ס"מ פטנט ,המשיכי לסרוג  6ע' רק ימין (לדש),

ימיןימין
דשדשרקרק
ס”מ
26/26/
אורך2828
ס”מ
אורך

.96סוודר לתינוק
ג'מבו ספוט צהוב

תהליך העבודה:
הסוודר נסרג בחלק אחד מלמעלה למטה.
על מסרגות מס'  4העלי  40עיניים וסרגי בדוגמה ,1
 3ס"מ עברי למסרגות  .4.5ודוגמה  . 2הוסיפי בשורה
הראשונה  32עיניים בתפזורת .סה"כ  72עיניים.
חלוקת העיניים:
 17עיניים לחזית 6 ,עיניים לשרוול 26 ,עיניים לגב6 ,
עיניים לשרוול 17 ,עיניים לחזית שנייה.
אחרי הוספת העיניים סרגי :בחזית ימין 7 :עיניים בדוגמה
( 1פטנט) 10 ,עיניים דוגמה  2חוט על המסרגה סרגי
עין דוגמה  2חוט על המסרגה סרגי  4עיניים דוגמה 2
חוט על המסרגה ,עין דוגמה  ,2חוט על המסרגה .כך
הוספנו עיניים .סרגי  28עיניים דוגמה  ,2ושוב חוט על
המסרגה 1 ,עין דוגמה  ,2חוט על המסרגה  4עיניים
דוגמה  2חוט על המסרגה  1עין דוגמה  2חוט על
המסרגה 10.עיניים דוגמה  7 2עיניים (פטנט) דוגמה . 1
בתוך הפטנט בחזית צרי לולאות של עין אחת.
לולאות:
סרגי  3עיניים דוגמה  1חוט על המסרגה  2עיניים יחד.
לבן הלולאות בצד שמאל ולבת הלולאות בצד ימין.
המשיכי לסרוג והוסיפי עיניים על ידי ליפוף חוט על
המסרגה אחד לפני ואחד אחרי העין הבודדת .ההוספה
נסרגת בצד ימין של הסריגה ,החוט על המסרגה יוצר
לנו את דוגמת החורים .בצד שמאל סורגים רגיל את
העיניים שיש לנו.
סרגי עד גובה  13ס"מ באלכסון  .חלקי את העבודה:
בגובה  13ס"מ סרגי קודם את השרוולים בדוגמה ( 2לא
מוסיפים יותר עיניים) סרגי  10ס"מ דוגמה 2
 4שורות רק ימין 4.שורות דוגמה  4 ,2שורות רק ימין ואז
 3ס"מ דוגמה ( 1פטנט) סגרי את העיניים של השרוולים
המשיכי לסרוג את הגב ולפנים בחתיכה אחת .סרגי 13
ס"מ דוגמה  4 ,2שורות רק ימין 4 ,שורות דוגמה 4 2
שורות רק ימין ואז  3ס"מ דוגמה  .1סגרי את כל העיניים.

".97אמבר"
בנים/בנות
עיצוב וסריגה :ענת טל מ"צמר לך מטי"

רוחב  15ס”מ
רוחב  15ס”מ

פטנט
פטנט

פטנט
פטנט
רוחב  30ס”מ
רוחב  30ס”מ

ס”מ
31/31/
אורך3434
ס”מ
אורך

חצאית:
העלי  46עיניים וסרגי בדוגמא  4 4שורות ראשונות
בכדי להשחיל גומי ,המשיכי לסרוג בדוגמה  3עד
לאורך  24ס"מ סרגי  6שורות ימין וסגרי חלש.
טלפון054-5397349 :
גימור:
חברי את האפודה תפרי לקישוט  3כפתורים בחזית .
בחצאית תפרי את החצאית השחילי גומי במותן.
גיל3-2 :
החומרים הדרושים:
 4כדורים סמדר בצבע סגול
מסרגות :מסרגה מס' 3.5
דוגמא א'
סורגים  24עיני שרשרת
שורה  :1סורגים עמוד בכל עין
שורה  :2סורגים*  4עמודים  ,עין באוויר * סורגים מ*
עד *
שורה  :3סורגים  4עמודים כאשר העמוד הראשון
מתחיל בעין חופשית ,עין באוויר 4 ,עמודים עד סוף
עיצוב וסריגה :ענת טל מ"צמר לך מטי"
השורה.
בית הפועלים  6רחובות
שורה  :4כמו הקודמת ,כך יוצא שהעין זזה כל שורה
טלפון08-9461620 :
www.tenish.co.il
קדימה.
דוגמא ב'
חומרים 4 :כדורים חוט ג'מבו  .כדור אחד מכל צבע:
חצי עמוד
תכלת ,סלדין ,צהוב ,לבן.
דוגמא ג'
מסרגות מספר  4וקרושה מספר .3.5
שורה 30 :1עיני שרשרת,חצי עמוד
קנה מידה 10 :ס"מ =  20עיניים.
שורה  :2סורגים  5עיני שרשרת  ,נועצים את המסרגה
דוגמא :רק ימין בסדר הבא:
בחצי עמוד *  5עיני שרשרת מרווח של  2חצאי עמוד ,
 4שורות בצבע תכלת ( 2פסים),
 5עיני שרשרת מרווח של חצי עמוד  5 ,עיני שרשרת
 2שורות בצבע סלדין (פס אחד),
מרווח של חצי עמוד 9 ,עיני שרשרת ,נעצי באותו
 2שורות בצבע צהוב (פס אחד)
מקום * חזרי מ* עד סוף השורה.
 2שורות בצבע לבן ( פס אחד).
שורה  5 :3עיני שרשרת נעצי באמצע  5עיני השרשרת
חוזר בסדר הזה בכל השמיכה.
של השורה הקודמת 5 * ,עיני שרשרת באמצע ה  5מעצבת :רחל אביגדור
של השורה הקודמת ,סרג' חצי עמוד סביב  9העיניים* טלפון050-5753434 :
תהליך העבודה:
חזרי מ*
בין השעות  10:00עד 13:00
העלי  130עיניים ,וסרגי לפי הדוגמא לגובה של 68
וסרגי
המסרגה
על
חוט
כרכי
שרשרת
עיני
3
*
:4
שורה
ס"מ.
ו  16:00עד  19:00לא בשבת!
גימור במסרגה אחת:
עמוד כפול בחצי העין של דוגמת הפרח ,סרגי  3עיני
התחילי בפינה ,סרגי  3עיני שרשרת ,ו 3 -עמודים
שרשרת  ,נעצי בראש העמוד ,חזרי על הפעולה עוד מידה 0-3 :חודשים
באותה העין .סרגי חצי עמוד בעין רביעית.
 9פעמים ,בעין ה  9סרגי  3עיניים נעצי את המסרגה חומרים :ג'מבו ספוט צהוב
חוזר מסביב לכל השמיכה.
באמצע  5העיניים5 ,עיניים3 ,עעיניים *
כמות 2 :חבילות

מסרגות :מספר 4.5 ,4
קנה מידה 10 :ס"מ = 14עיניים
דוגמה  :1עין ימין עין שמאל
דוגמה  :2שורה ימין שורה שמאל

ועין אחת ימין העבירי מבלי לסרוג כהפרדה בין הדש
לדוגמא ,והמשיכי לסרוג בדוגמא .בגובה  28/26ס"מ
מההתחלה סגרי לפתח הצוואר .1,2,2,3,4,5,6
סגרי את  26ע' הכתף בגובה הגב.
שימי לב :לולאות לבנות בצד ימין ,ולבנים בצד שמאל.
סרגי לולאה ראשונה של  2ע' ,אחרי  2ס"מ מההתחלה,
ואחר כך ,כל  4ס"מ לולאה לאורך הדש של  6עיני הימין.
( 6לולאות).
שרוול:
סרגי  45ע' פטנט כ 4 -ס"מ .עברי לסרוג לפי דוגמא,
והעלי כל  5שורות עין מכל צד ,עד גובה  24/20ס"מ
מההתחלה וסגרי חופשי.

אינדקס חנויות:
דרום

צפון

ירושלים:

מרכז:

אילת:

אור עקיבא:

נהריה:

בני ברק:

כל בו פאני ,הברון הירש 03-9341802 .11

בית שמש:

ידי זהב ,רח' אדום 08-6375035 .5

מגיטקס ,מרכז מסחרי04-6262282 .

טיטלמן ,ככר העיריה04-9922344 .

אבנט ,ששת הימים 03-5793347 .16

אור יהודה:

ידי זהב ,מרכז מסחרי ישן02-9911534 .

בוקתעא:

נצרת:

בת ים:

וילונות אור ,הגנה  ,120קניון אור יהודה03-5335265 .

ירושלים:

אראם לאומנות050-2274939 ,

נביל שבאט ,שוק נצרת04-6550943 .

חיפה:

נצרת עילית:

צמר אסתי ,טרומפלדור  29נוה שאנן04-8931370 .
צמר ויקטוריה ,החלוץ  60הדר04-8623028 .
גדיל ,ארלוזורוב 04-8667680 .4
צמר דליה ,החלוץ 04-8623593 .24
מרכז הצמר הרטמן ,יפו 04-8523102 .107
מרקוביץ בתיה ,רח' הרצל 04-8667378 .51

מרכז התחביב והיצירה ,השושנים 04-6553821 .4/30

כפתורי שיק ,בלפור 03-6592989 .90
מרכז התפירה אתי ,בלפור 03-6581629 .39
כל-בו אמון ,בלפור 03-5530779 .145

ראשון לציון:

עכו:

גבעת שמואל:

כל בו לאשה ,שרת 04-6522507 .2

מיסטר קוויק ,ת.ד03-6437247 .16506 .
צמר שרה ,חגי  11שכונת גאולה02-5375802 .
פשוש ,רח' הלל 02-6255961 .23
עבודה עברית ,יפו 02-5380206 .234
מיסטר קוויק ,קניון מלחה (ע"י מגה)02-6793233 .
כובעי מרים ,רח' האפרסק 02-6243475 .10
שוויקי עבד סאלח02-6289979 ,
מעיין קוויק ,מתחם סנטר  1תחנה מרכזית02-5022272 .

חצור הגלילית:

פרדס חנה:

קסם האומנויות04-6860422 ,

לירונית ,הבנים 04-6376382 .3

טבריה:

צפת:

ריגושים ,הבנים 04-6723167 .3

אשדוד:
ברנינה ,מרכז מסחרי ד' חנות 08-8652322 .31
מזל לכל ,מרכז ב'08-8531580 .
בדי פרידה ,מרכז כלניות-חנות 08-8658003 .108
מקור תפירה ,הציונות  43חנות 077-2113121 .3

אשקלון:
ריץ רץ ,הרצל פינת עבודה052-6173015 .
סדקית פרוכטר ,הרצל 08-6735348 .60

באר שבע:
עידן חדש ,רח' קק"ל 08-6277051 .97
בית הצמר והבד ,העצמאות 08-6271702 .49

גדרה:
יצירות ,בילויים 050-9906690 .24
מה קשור ,הבילויים 08-8681296 .9

דימונה:
ספורי בדים ,בית שיא 08-6573824 .37
בדי קשת ,מרכז מסחרי08-6559374 .

יבנה:
נחום אסתר ,מרכז מסחרי08-9437225 .

לוד:
כל בו מתנות ,דוד המלך 08-9252906 .7/2

מצפה רמון:
כל בו  -ליז ,שכ' בן גוריון052-5672427 .

נס ציונה:
בד בבד ,נורדאו 08-9300078 .3

נתיבות:
מיימון אהובה ,היובל 077-4004642 .1/58

ערד:

רגב(אמפיסל) ,העצמאות  19רסקו04-9815342 .
מוגרבי עבד ,עכו עתיקה057-7740305 .

מוזה ,בן-גוריון  11מרכז מסחרי03-5320832 .
לגעת באושר ,האורנים 03-5325598 .1

ליז ,הרצל 08-9315957 .178

גבעתיים:

רמת גן:

הובי לובי ,תפוצת ישראל 03-7315027 .6

צמר גולי ,רח' ביאליק 03-6726820 .26
סלון דבורה ,חורגין 03-6746910 .40

הובי ,הבנים 09-7401487 .5

רעננה:

אופנת יפה ,ירושלים 04-6920555 .120
כפתור ופרח ,הרצל 04-6923267 .20

הרצליה:

שרה כהן ,אחוזה 054-5563062 .81

סריגה ועוד ,סוקולוב 09-9550073 .55

בית שמש:

תל אביב:

שילובים ,נהר הירדן  .32רמת בית שמש ב'02-9916589 .

צמר סריגה  -הלוי יצחק ,העצמאות 04-8573307 .4

קצרין:

חולון:

יוקנעם:

לילי ,מרכז מסחרי איתן04-6961421 .

חן טקסטיל ,אזור התעשיה04-9893079 .

קרית אליעזר:

לוי שמואל ,סוקולוב 03-5036183 .100
ברנינה ,קוגל 03-5033631 .27

כפר יאסיף:

צומת הכפתורים ,הפרטיזנים 04-8520189 .11
מתחדשים ,ככר מאירוב 04-8513387 .8

יהוד:

טירת הכרמל:

אליאס דאלי04-9963916 ,

כפר מנדה:
יבדה - IBDAיזמות נשים ונוער050-9495946 ,

כרמיאל:

עפולה:

קרית אתא:
סלון לסריגה  -שולה ,הציונות 04-8453689 .1

קרית חיים:
רחל זהבי ,יצחק יציב 052-6515002 .49

צמר חגאי ,ככר הכלנית04-9889656 .
סלון אוקסנה ,שד' נשיאי ישראל 04-9581032 .13/100
סלון רגינה ,רח' רוברט סולד 04-8711673 .14
סול וול ,המגל 052-5557611 .48

חמיאס חוה ,שוק מקורה 054-4760667 .70

קרית ים א':

פינת אור ואושר ,משעול פז 08-6818382 .7/5
כל בו אליס ,מרכז מסחרי חנות 08-6882944 .13
ענבר עיצובים ,מיכה 08-6810880 .20/4

קרית מוצקין:

קרית גת:

קרית מלאכי:
וקסלר ,ת.ד08-8584794 .836 .

רחובות:
צמר לך ,בית הפועלים 08-9461620 .6

ליז ,רוטשילד 03-9644014 .37
פיטנגה ,רוטשילד 03-9500515 .1
סידקית ארזה ,הרצל  74בפסג'03-9672971 .

מגדל העמק:
אילנה יונתן ,רח' הזית 04-6443874 .4/281

מפרץ חיפה:
ב.מ.א יזמות והשקעות
(לשעבר איריס ישראל ) ,ת.ד04-6536370 .10437 .

חיון שלום ,שד' בן גוריון 04-8744789 .84
שפסלה ,הרב קוק 077-5155275 .43
חוט של חן ,שד' משה גושן 04-8708309 .57

שפרעם:
שחאדה ,רח' ראשי ליד המנזר04-9866397 .

הוד השרון:

אשת חיל ,סעדיה חתוכה 03-5361588 .40

כפר סבא:
סדקית ענבל ,ויצמן 09-7658063 .94

נתניה:
מסגרות קרן ,מתנות ויצירה ,הרצל 09-8627896 .53
סידקית קליין ,שער הגיא 09-8822665 .7
עיצוב ויצירה ,יהושוע שטמפר  12בפסג'09-8341753 .

פתח תקווה:
אומן ,רח' בר-כוכבא 03-9040463 .70
דודי רבקה ,הסתדרות 03-9307602 .18
הובי ,ההסתדרות 03-9302758 .2
אקדמיה ,ברקוביץ 077-9127661 .4

רחובות:

עילית סידקית ,אלנבי 03-6299996 .63
התחנה ,פרישמן 03-5278817 .32
טקסטיל עזורי יוסף ,נחלת בנימין 03-5608626 .31
חוטי זהב ,אבן גבירול 03-5445727 .138
מאי -ארט ,דיזנגוף סנטר  -קומה 03-6203086 .2
זהבה תל-אביב,שטיין שניידר 03-7302758 .10

מודיעין:
מעשה בבד ,איזור התעשיה שילת08-8552779 .
אלונה ארובס ,ישעיהו הנביא 050-6915620 .8/43

