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חוט

extra smart
שמיכת תינוק קלה במיוחד
בשתי מסרגות
מעצבת :תגיל פרלמוטר "טבעי לסרוג"
חומרים :חבילה אחת חוט extra
 2חבילות חוט extra smart
מסרגות :מסרגה עגולה מס' 5.5
קנה מידה 14 :עיניים =  10ס"מ
גודל השמיכה 60x80 :בערך
הערה :כל השורות נסרגות רק ימין
תהליך העבודה:
עם החוט הצבעוני מעלים  80עיניים
על מסרגות  ,5.5סורגים  8שורות ימין,
מחליפים לחוט החלק וסורגים 10
שורות רק ימין .חוזרים על הדוגמא 8 -
שורות בחוט הצבעוני ו 10 -שורות בחוט
החלק ,עוד תשע פעמים .מסיימים עם 8
שמונה שורות בחוט הצבעוני.
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שמיכת ריבועים במסרגה אחת

חוט

100% ACRYLIC
100gr, 240m

4-5

מעצבת :תגיל פרלמוטר "טבעי לסרוג"
חומרים :חבילה אחת חוט extra
 2חבילות חוט extra smart
מסרגות :מסרגת קרושה מס' ,6
מחט לחוט צמר
גודל השמיכה 60x80 :בערך
תהליך העבודה:
לפי התרשים סורגים
 18ריבועים בחוט
החלק ו 17-ריבועים
בחוט הצבעוני.
חיבור הריבועים:
פורסים את הריבועים
ומסדרים בצורת
"לוח דמקה"  7שורות
של ריבועים ,בכל שורה
 5ריבועים .חותכים חוט מהצבע החלק
ותופרים איתו את הריבועים אחד לשני.
סיום :עם החוט החלק מתחברים לאחת
הפינות של השמיכה .עולים עם  3עיני שרשרת
ומתחילים לסרוג מסביב לשמיכה עמודים ,עמוד
אחד בכל עין ,בפינות סורגים  2עמודים  2עיני
שרשרת  2עמודים.
בסיבוב השני עולים עם  2עיני שרשרת וסורגים
סיבוב של עמודים קטומים (קצרים) ,עמוד
קטום בכל עין .כדי להדגיש את הדוגמה ניתן
לסרוג את העמודים הקטומים לתוך החלק
האחורי של העין.

הוראות סריגה לכובעים
נמצאים באתר:
www.vitalgo.co.il

extra
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30°

30°

אפור 100

לבן 500

מודפס 1601

מודפס 2162

שחור 501

תכלת 505

מודפס 2130

מודפס 2527

נייבי 510

ורוד חי 515

מודפס 2604

מודפס 3016

520

צהוב 528

מודפס 3048

מודפס 3049

אדום 533

ורוד 575

מודפס 3050

100% ACRYLIC
250gr , 375m

מודפס 3052

טורקיז 597

ירוק בהיר 802
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חוט

alpaca

חוט

70% ACRYLIC, 20% ALPACA, 10% WOOL
100gr , 200m

alpaca polo
אפודה בז'

שחור 2000

מרנגו 2006

בורדו 2008

לבן 2009

בז' 2012

חום 2014

ירוק כהה 2019
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בז' כהה  2023ירוק בקבוק 2024

לילה 2053

פטרול 2337

ירוק 2367

ורוד עתיק 2524

נייבי 2338

60% ACRYLIC,
20% ALPACA, 20% WOOL
100gr , 120m

חומרים 5 :כדורים אלפקה בז' ()025
מסרגות :מספר 7
מידה42 :
דוגמא  :1עין שמאל עין ימין
דוגמא  :2סורגים את עין ימין רגיל ואת עין שמאל
מעבירים בלי לסרוג ,כשהחוט מקדימה של העבודה,
כמו בסריגת שמאל.
אפור בהיר 1001
דוגמא  :3שורה ימין שורה שמאל.
בז' 025
תהליך העבודה:
גב :מעלים  52עיניים וסורגים שורה  1בדוגמה .1
מהשורה השנייה עוברים לדוגמה .2כל השורות סורגים בדוגמה .2
כאשר אורך הסריג מגיע ל  67ס"מ ,סוגרים את כל העיניים.
החזית שמאל :מעלים  30עיניים ,וסורגים שורה  1בדוגמה .1
שורה  10 :2עיניים ראשונות בשורה סורגים בדוגמה 3
סגול 721
(שורה ימין שורה שמאל -בשביל צמה) ,שאר השורה סורגים בדוגמא .2
ממשיכים לסרוג  10שורות (כאשר  10העיניים שסרגנו ימין בשורה הראשונה ,בשורה השנייה
סורגים שמאל) ושאר השורה בדוגמה .2
בשורה הבאה סורגים צמה על  10העיניים הראשונות (סורגים  5עיניים ומעבירים אותן
למסרגת עזר .סורגים את  5העיניים הבאות ואז מחזירים את העיניים ממסרגת העזר סורגים
אותן ימין) המשך השורה סורגים בדוגמה .2
לאחר מכן סורגים צמה כל שורה .19
כאשר אורך הסריג מגיע ל  67ס"מ סוגרים את  20העיניים שסרגנו בדוגמה  2בשביל הכתף.
את  10העיניים של הצמה ממשיכים לסרוג עוד  10ס"מ
עבור צווארון אחורי ואז סוגרים את העיניים.
החזית ימין :מעלים  30עיניים ,וסורגים שורה  1בדוגמה .1
שורה  :2סורגים  20עיניים בדוגמה  2ו 10 -עיניים בדוגמה 3
(שורה ימין שורה שמאל -בשביל צמה).
ממשיכים לסרוג  10שורות (כאשר 20עיניים בדוגמה  2ו  10העיניים שסרגנו ימין בשורה
הראשונה ,בשורה השנייה סורגים שמאל)
בשורה הבאה סורגים צמה (סורגים  5עיניים ומעבירים אותן למסרגת עזר .סורגים את 5
העיניים הבאות ואז מחזירים את העיניים ממסרגת העזר סורגים אותן ימין וממשיכים כרגיל).
לאחר מכן סורגים צמה כל שורה .19
כאשר אורך הסריג מגיע ל  67ס"מ סוגרים את  20העיניים בדוגמה  2בשביל הכתף .את 10
העיניים שסרגנו ימין שמאל ממשיכים לסרוג עוד  10ס"מ עבור צווארון אחורי ואז סוגרים.
כיס( :סורגים  : )2מעלים  10עיניים ,סורגים שורה בדוגמא 1
וממשיכים בדוגמה  2עד שאורך הכיס מגיע ל 9 -ס"מ.
אחרי  9ס"מ סורגים  4שורות עין ימין עין שמאל וסוגרים את העיניים.
סיום :תופרים את החזיתות לגב .תופרים את הכתפיים,
תופרים את שני חלקי הצווארון האחורי
www.vitalgo.co.il
אחד לשני וממשיכים לתפור את הצווארון לגב.
תופרים את הכיסים  10ס"מ מלמטה.

alpaca
סט אלפקה במסרגה אחת

מעצבת :תגיל פרלמוטר "טבעי לסרוג"
סורגים קודם את הכובע ואחר כך את הצעיף בכל החוט שנשאר
כובע  /מחמם צוואר:
ניתן ללבוש את הסריג ככובע או כמחמם צוואר
חומרים :חוט אלפקה
מסרגה :קרושה מס 6
מידה(M-L) ,S-M :
תהליך העבודה:
סורגים שרשרת של  )66( 60עיניים ,סוגרים
לעיגול .שורה ראשונה וכל שאר השורות :עולים עם  3עיני שרשרת (נספר
כעמוד)  ,מדלגים  2עיניים ,לתוך העין הבאה סורגים  5עמודים* ,מדלגים
 2עיניים ,לתוך העין הבאה סורגים עמוד ,מדלגים  2עיניים לתוך העין
הבאה סורגים  5עמודים* חוזרים על הדוגמה עד סוף הסיבוב  ,סה"כ
 )11( 10מניפות ו )11(10 -עמודים בודדים  .סוגרים בעין שטוחה לעיגול.
חוזרים על הסיבובים בדוגמה עד שגובה הכובע מגיע ל )23( 21 -ס"מ.
חותכים את החוט ומהדקים.
שרוך :סורגים שרשרת של  120עיניים ,מהדקים היטב בקצה .משחילים
את השרוך בקצה שקרוב להתחלת הכובע.
צעיף אינפיניטי במסרגה אחת:
חומרים 2 :חבילות אלפק מסרגה :קרושה מס' 6
הוראות סריגה :ראו תרשים
סורגים שרשרת של  27עיניים .שורה ראשונה :נכנסים לעין השישית
מהמסרגה וסורגים לתוכה  5עמודים ,מדלגים  2עיניים  ,סורגים עמוד
לתוך העין הבאה* ,מדלגים  2עיניים ,סורגים  5עמודים לתוך העין
הבאה ,מדלגים  2עיניים סורגים עמוד לתוך העין הבאה* חוזרים על
הדוגמה עד סוף השורה .סה"כ  4מניפות ו 5עמודים בודדים בשורה.
שורה  2וכל שאר השורות  :עולים עם  3עיניים בתחילת השורה ,סורגים
 5עמודים למרכז המניפה מהשורה הקודמת ,סורגים עמוד מעל העמוד
מהשורה הקודמת.
ממשיכים לסרוג שורות הלוך ושוב עד שנגמר החוט חותכים את החוט
ומהדקים .תופרים את שני הקצוות ליצירת צעיף אינפיניטי.
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סט אלפקה בשתי מסרגות

מעצבת :תגיל פרלמוטר "טבעי לסרוג"
סורגים קודם את הכובע ואחר כך את הצעיף בכל החוט שנשאר
כובע עם כפתור:
חומרים :חוט אלפקה
מסרגות :מס׳ 5.5
כפתור :עץ
קנה מידה 14 :ע' על  10ס"מ
מידה(M-L) ,S-M :
תהליך העבודה:
מעלים  )61( 55עיניים
שולי הכובע :סורגים  12שורות ימין שמאל (סריגה חלקה)
שורה – 13סורגים ימין ותוך כדי מוסיפים לאורך השורה  10עיניים
במפוזר .עכשיו יש  )71( 65עיניים.
גוף הכובע :דוגמת הפסים חוזרת על  8שורות* :שורה ימין ,שורה שמאל ,
שורה ימין  ,שורה שמאל ,שורה ימין ,שורה ימין ,שורה שמאל ,שורה ימין*
חוזרים על הדוגמה סה"כ  )6( 5פעמים
בשורה האחרונה  ,שהיא שורת ימין סורגים כל עין חמישית ושישית יחד.
צמצום הכובע :שורה הבאה ימין ,שורה הבאה שמאל ומצמצמים כל עין
רביעית וחמישית סורגים יחד
שורה הבאה ימין ,שורה הבאה שמאל ומצמצמים כל עין שלישית ורביעית
סורגים יחד ,שורה הבאה ימין ,שורה הבאה ימין וסורגים כל  2עיניים יחד,
שורה אחרונה שמאל.
סגירת הכובע :חותכים את החוט ומשאירים זנב של  40ס"מ ,מעבירים את
החוט דרך העיניים שנשארו פעמיים מהדקים ותופרים את הכובע בצד.
תופרים את הכפתור.
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צעיף אינפיניטי:
חומרים 2 :חבילות חוט אלפקה
מסרגה :עגולה מס׳  ,5.5סמן
תהליך העבודה:
מעלים  155עיניים וסוגרים לעיגול .רצוי להשתמש בסמן על מנת לסמן
את תחילת הסיבוב.
סורגים *  5סיבובים שמאל 4 ,סיבובים ימין * חוזרים על הדוגמה עד
שכמעט נגמר החוט ,סוגרים את העיניים בצורה רופפת.
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חוט

55% EXTRAFINE MERINO WOOL,
33% ACRYLIC MICROFIBRE,
12% CASHMERE
50gr, 120m

cashmerino
אפודת פסים קשמרינו

4

מעצבת :דליה בילגוראי
מידה42 :
חומרים :חוטי קשמרינו בצבעים  -ירוק בהיר  2כדורים;
ירוק זית כדור אחד; כחול נייבי  2כדורים; בורדו כדור אחד.
מסרגות :מס׳  ,4מסרגה עגולה מס׳ 4
קנה מידה 10 :סמ= 21עיניים
דוגמא  2 :1ימין  2שמאל (פטנט)
דוגמא  :2שורה ימין שורה שמאל
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תהליך העבודה:
גב :מעלים  100עיניים על מסגרות מס  4וסורגים  2סמ
בדוגמא .1
עוברים לדוגמא  2ומחליפים צבעים בהתאם לצילום או
לפי טעמכם.
בית שחי :בגובה  38סמ מורידים מכל צד  4עיניים,
 4עיניים 2 ,עיניים וממשיכים לסרוג  19סמ.
כתף :מורידים בכל צד בכל תחילת שורה  8עיניים,
 7עיניים 7 ,עיניים.
את העיניים הנותרות סוגרים בפעם אחת.
החזית :מעלים  102עיניים וסורגים כמו הגב.
בית שחי :מורידים מכל צד  4עיניים 4 ,עיניים 2 ,עיניים,
 1עין וסורגים  7סמ נוספים.
פתח הצוואר :מורידים בכל צד בכל תחילת שורה  8עיניים,
 7עיניים 7 ,עיניים.
כתף :כמו בגב.
גימור :מחברים את האפודה ,תופרים את הכתפיים והצדדים.
מעלים סביב הכתפיים  74עיניים על מסרגה עגולה,
סורגים  5שורות פטנט וסוגרים.
מעלים סביב הצוואר  112עיניים סורגים  5שורות וסוגרים.
פורסים את האפודה על מגבת יבשה .מרטיבים מגבת נוספת
וסוחטים היטב.
מניחים את המגבת הרטובה על האפודה ל  12שעות,
מייבשים באויר את האפודה הלחה.

כחול 52113

שחור 600

חלב 10433

סגול כהה 27766

אפור 28866

כתום 322000

כתום כהה 34058

בורדו 34059

בז' כהה 34450

חום 34991

זית 47332

כחול ים 50150

חום כהה  35958זית בהיר 47331

סגול בהיר 26763

אפור בהיר חדש 28867
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חוט

חוטי

YarnArt
40°

40°

3.5

40% WOOL, 50%, ACRYLIC,
10% VISCOSE
100gr, 300m

legend

simli angora
3.5

100% PREMIUM ACRYLIC
100gr, 250m

dancing baby

40°

30°

5.5

70% ACRYLIC, 30% WOOL
200gr, 320m

everest

8804

8803

811

810

7022

7023

8822

8821

813

812

7027

7030

220028

220025

816

814

7036

7038

9006

8783

819

818

7024

7035

821

820

7021

2.5-3

3-3.5

כפפות סימלי אנגורה

חומרים :כדור סימלי אנגורה בז'
()855
מסרגות :מסרגה אחת מס' 3
תהליך העבודה:
סורגים  50עיני שרשרת
ומחברים את הקצוות.
שורה  :1סורגים שורה אחת חצאי
עמודים.
שורה  :2סורגים עין חצי עמוד ו
 2עיני שרשרת ,לאחר מכן סורגים
לאותה עין חצי עמוד.
מדלגים על  2עיניים חוזרים מ *-
עד * עד סוף השורה.
חוזרים על שורות  1ו – 2
עד לאורך 12ס"מ.
לאחר  12ס"מ סורגים  5עיניים
סוגרים את האגודל וממשיכים
לסרוג בעיגול כאשר אורך הסריג
מגיע ל  17ס"מ יש לסרוג את 4
האצבעות  4עיגולים של  10עיניים
כל אחת.
כשמגיעים לאורך האצבע סוגרים
את העיגולים.

לבן
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100% ACRYLIC
100gr , 510m

K010

ורוד

K705

בז'

אפור

K855

K1001

שחור

K940

www.vitalgo.co.il

חוט

סוודר בנים עם קפושון לגיל שנתיים

indigo

100% ACRYLIC
100gr, 170m

סטרפלס

פוקסיה
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H645

ירוק

H646

אפור

H655

כחול

H682

חומרים 3 :כדורים אינדיגו פוקסיה,
 7כפתורים
מסרגות :מס׳ 5
תהליך העבודה:
מעלים  98עיניים וסורגים  1ע' ימין 1
ע' שמאל עד לגובה  2ס"מ .ממשיכים
בסריגה שורה ימין שורה שמאל עד
17|16
לגובה  85ס"מ.
בגובה  85ס"מ:
שורות  1 :1-3ע' ימין  1ע' שמאל
שורה  :4יוצרים במרחקים אחידים
 7לולאות.
שורות  1 :5-8ע' ימין  1ע' שמאל,
וסורגים את כל  98העיניים שעל
המסרגה בבת אחת.
מעלים לאורך הסריגה במפוזר  200ע',
וסורגים  7שורות  1ע' ימין  1ע' שמאל.
סוגרים הכול בבת אחת.
מחברים את הכפתורים ברוחב
מול הלולאות.
למרות שלא מופיע בצילום,
מומלץ לחבר כתפיות!

חומרים 3 :כדורים אינדיגו כחול,
 10כפתורים
מסרגות :מס׳ 5
תהליך העבודה:
גב :להעלות  52ע' ,ולסרוג  2שורות ימין .להמשיך ב"סריגה
חלקה" של שורה ימין שורה שמאל עד לגובה  18ס"מ.
לסגור משני הצדדים  2ע' 1 ,ע' 1 ,ע' ,עבור בתי השחי .להמשיך
בסריגה שורה ימין שורה שמאל עד לגובה  30ס"מ ולסגור את כל
העיניים בבת אחת.
חזית  :1להעלות  34ע' ,לסרוג  2שורות ימין ובשורה הבאה
והילך ולסרוג  18ע' בסריגה חלקה (שורה ימין שורה שמאל)
ו 16 -עיניים בסריגת ימין בלבד ,עד לגובה  18ס"מ .לסגור בצד
בית השחי  2ע' 1 ,ע' 1 ,ע' ,ולהמשיך לסרוג עד לגובה  26ס"מ.
עבור פתח הצוואר לסגור את  16ע' הסרוגות בסריגת ימין ,ובהמשך
בכל שורה שניה לסגור  2ע' 2 ,ע' 2 ,ע' 1 ,ע' 1 ,ע' .ממשיכים לסרוג
ובגובה  30ס"מ מההתחלה סוגרים את כל העיניים שנותרו.
חזית  :2לסרוג כמו חזית  .1לצורך יצירת הסגירה המיוחדת בחלק
העליון של החזית( ,ראו בתמונה) יש לסגור  16עיניים בגובה
 23ס"מ ,ובשורה שלאחר מכן מעלים את  16העיניים שהורדו
וממשיכים לסרוג עד גובה  26ס"מ .מכאן ממשיכים כמו חזית .1
שרוול :להעלות  30ע' ,לסרוג  2שורות של סריגת ימין ולהמשיך
בסריגה שורה ימין שורה שמאל .בכל  7ס"מ יש להוסיף  1ע'
בכל צד .בגובה  21ס"מ לסגור משני הצדדים  2ע' 1 ,ע' 1 ,ע'.
להמשיך בסריגה ולסגור בשני הצדדים  1ע' ,עד שנותרות  6ע' על
המסרגה .לסגור את  6העיניים שנותרו.
קפושון :לחבר את הגב אל החזיתות ,להעלות  62ע' סביב פתח
הצוואר  ,ולסרוג  25ס"מ בסריגת ימין .לסגור את כל העיניים
ולחבר מהאמצע כדי שייווצר כובע.
קפושון לשרוולים :מעלים  12ע' וסורגים  5שורות ימין .סורגים
 2יחידות כאלה ,ותופרים על השרוולים .מחברים את השרוולים
ואת החזיתות ותופרים את כפתורי הקישוט בחזית ובשרוולים לפי
המתואר בתצלום הדגם.
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חוט

polo print

30°

6-7

100% ACRYLIC
100gr, 100m

פינוקי חורף מחוט פולו פרינט – חותלות ,צווארון,
כובע ונעלי בית

1
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1126

173

158
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מעצבת :רחל אביגדור
חומרים 6 :כדורים פולו פרינט מס' 108
מסרגות :מס'  ,7מסרגה עגולה מס' 6
דוגמא  :1עין ימין עין שמאל פטנט
דוגמא  :2שורה ימין ,שורה שמאל ,שורה ימין  ,שורה ימין
דוגמא  :3שורה ליפוף ימין ,כל עין ללפף עוד עין.
בימין מורידים את הליפוף ,שורה ימין ,שורה ימין.
חותלות:
מעלים על מסרגות מס'  28 7עיניים וסורגים  6שורות בדוגמא .1
עוברים לדוגמא  2וסרגי עד לגובה  45ס"מ.
חוזרים לדוגמא  1וסורגים  6שורות .סוגרים את כל העיניים.
תופרים לכל האורך.
צווארון מיוחד:
מעלים על מסרגות מס'  746עיניים וסורגים  6שורות בדוגמא . 1
סורגים  6עיניים כל הזמן בדוגמא  1בכל תחילת וסוף שורה ,לאימרה
סורגים שורה ימין ,מוסיפים כל עין חמישית עין לכל אורך השורה
בתפזורת סורגים שורה שמאל.
עוברים לדוגמא  ,3בכל שורה רביעית מוסיפים בתפזורת כל עין חמישית,
כך לכל אורך הסריגה עד לגובה  30ס"מ .בגובה  30ס"מ סורגים  6שורות
פטנט ומסיימים .משחילים שרוך לאורך הצוואר.
כובע:
מעלים על מסרגה עגולה מס' 10 ,6עיניים וסורגים שורה ימין.
בשורה השניה מוספים עין בכל עין שניה לכל אורך השורה.
בשורה השלישית מוסיפים עין בכל עין להכפלת העיניים.
סוגרים את העיגול וממשיכים לסרוג בעיגול.
עוברים לדוגמא  :2כל שורה רביעית מוסיפים בתפזורת כל עין שישית –
עין לאורך העיגול עד שיהיו  84עיניים . ,ממשיכים כך עד לגובה  24ס"מ.
בגובה  24ס"מ מצמצמים בתפזורת  20עיניים ואז סורגים פטנט באורך 6
ס"מ .סוגרים את כל העיניים.
הסריגה.
מחברים את הפתח בתחילת
כווץ
נעלי בית:
מעלים על מסרגות מס'  34 7עיניים
וסורגים הכל ימין  30שורות.
פטנט
עיניים
5
השורה
סוגרים מכל צד בתחילת
1
2
וממשיכים לסרוג פטנט  18שורות.
סיום :משחילים לתוך העיניים בחוט ומחט
ימין
את העיניים האחרונות של כל השורה
השרטוט.
כדי לקבל את העיגול ותופרים לפי
3
4
התחלה
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חוט

חוט

violet lurex nope lux
30% MERCERIZED COTTON, 4% METALLIC
50gr, 270m
2.5

40°

30% wool, 70, acrylic
100gr, 170m
4.5

VIOLET
LUREX
1000

12-15

חוט

barcelona

30°

40°

NOPE LUX

BARCELONA

30

41

150

122/207 שחור

109/273 אפור

150-SB

201

227

91/279 כחול

39/275 'בז

24660

805
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47% ACR, 26% PA,
21% PES, 6% MOHAIR
50gr, 70m

01/277 אופוויט

21 | 20

חוט gold
melange

חוט

gold
30°

תיק איפור

2.75

92% ACRYLIC,
8% METALLIC YARN
100gr, 400m

23 | 22

9507

9502

9501

9008

9003

9000

9510

9509

9508

9362

9353

9032

9511

14500

13284

10595

מעצבת :איילת צוקר
חומרים :שאריות חוטים סימליאנגורה בשני צבעים
שונים לפי טעמכם
מסרגות :קרושה מס' 3.5
צורת הסריגה :חצי עמוד
תהליך העבודה:
מעלים  25עיני שרשרת ויוצרים אליפסה :בשני הקצוות
באותו מקום יוצרים מניפה  3פעמים באותה עין.
כשמגיעים לקוטר של  18ס"מ לא מוסיפים יותר עיניים
כדי להתחיל לעלות לגובה .מחליפים חוטים לפי עובי
הפסים הרצוי .בגובה של  15ס"מ סוגרים .אפשר לתפור
ריצ'רץ' או להשחיל גומי.
סורגים רצועה לפי האורך הרצוי ותופרים.

תיק ערב קטן לאייפון

מעצבת :תגיל פרלמוטר "טבעי לסרוג"
חומרים :חוט מלטה
מסרגות :מסרגה מס' 3.5
תהליך העבודה:
סורגים שרשרת של  18עיניים ,נכנסים לעין השלישית
מהמסרגה וסורגים שורה של עמודים קטומים  ,סה"כ
 17עמודים קטומים .עולים לשורה חדשה עם  2ע'
שרשרת (נספר כעמוד הקטום הראשון)
סורגים הלוך ושוב עד שגובה הסריג מגיע ל  32ס"מ
בערך .חותכים חוט ומהדקים
מקפלים לשניים אחרי  13ס"מ ,ותופרים בצדדים ,כך
שנשאר ל"קלפה"  6ס"מ בערך.
סורגים שרשרת באורך  90-100ס"מ ותופרים לצדדים.
ניתן לקשט את התיק עם פרח ( בתמונה – שושנת עדי
מחוט ויולט לורקס  -הוראות הסריגה לפרח תמצאו
באתר של ויטלגו)

תיק מקושט בחרוזים

מעצבת :איילת צוקר
חומרים :שאריות חוטים ג'מבו בצבעים שונים לפי
טעמכם ,חרוזים קטנים ()100-150
מסרגות :קרושה מס' 3.5
צורת הסריגה :חצי עמוד
תהליך העבודה:
מעלים  40עיני שרשרת ויוצרים אליפסה :בשני הקצוות
באותו מקום יוצרים מניפה  3פעמים באותה עין.
כשמגיעים לקוטר של  25ס"מ לא מוסיפים יותר עיניים
כדי להתחיל לעלות לגובה .החרוזים משתלבים כל 2-3
עיניים או לפי טעמכם .מחליפים חוטים לפי עובי הפסים
הרצוי .בהמשך ממשיכים בסריגה ללא חרוזים .בגובה
של  23ס"מ סוגרים .אפשר לתפור ריצ'רץ'.
סורגים רצועה לפי האורך הרצוי ותופרים.

תיק קטן לערב

מעצבת :איילת צוקר
חומרים :שאריות חוטים ג'מבו ,קמאנדגו ,סימליאנגורה
בצבעים שונים לפי טעמכם
מסרגות :קרושה מס' 3.5
צורת הסריגה :חצי עמוד
תהליך העבודה:
מעלים  30עיני שרשרת ויוצרים אליפסה :בשני הקצוות
באותו מקום יוצרים מניפה  3פעמים באותה עין.
כשמגיעים לקוטר של  22ס"מ לא מוסיפים יותר עיניים
כדי להתחיל לעלות לגובה .מחליפים חוטים לפי עובי
הפסים הרצוי .בגובה של  15ס"מ סוגרים .אפשר לתפור
ריצ'רץ' או להשחיל גומי.
סורגים רצועה לפי האורך הרצוי ותופרים.
www.vitalgo.co.il
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