הערה  – 1כל חלקי הבובה נסרגים בסיבובים רציפים ולכן
מומלץ לשים סמן צמר לסימון התחלה וסוף של סיבוב.
חומרים
פחות מרבע כדור  -צבע שחור  100%אקרילן
פחות מרבע כדור – צבע צהוב  100%אקרילן
פחות מרבע כדור  -צבע לבן  100%אקרילן
מסרגה  4מ"מ
חומר מילוי אקרילן לבובות
סמן צמר

אינדקס
ע'ש – עין שטוחה

צמצום חצי עמוד )להכניס את המסרגה אל הראש הבא ,ללפף חוט
ולמשוך דרך הראש( פעמיים,

ח'ע – חצי עמוד

ללפף חוט ולסגור את כל  3הלולאות יחד – צמצום חצי עמוד נוצר.

ר' – ראש של תפר מסיבוב קודם

הרחבה חצי עמוד לסרוג  2חצאי עמודים אל תוך ראש אחד מסיבוב
קודם .

ת' – תפר \ תך
) ( – חזרה על רצף פעולות בתוך הסוגריים
צמצום חצי עמוד – )להכניס מסרגה לראש הבא ,לפף חוט
על המסרגה ולמשוך דרך הראש( פעמיים ,ללפף חוט על
המסרגה ולסגור את כל הלולאות על המסרגה יחד – צמצום
נוצר.

החלפת צבע במהלך הסריגה להכניס את המסרגה אל הראש הבא,
ללפף חוט ולמשוך דרך הראש ,יש  2לולאות על המסרגה,
לעזוב את החוט שסורגים איתו ,לסגור את  2הלולאות שעל המסרגה
עם החוט החדש – חילוף צבע נוצר.
הערה – כל הבובה נסרגת בסיבובים רציפים ללא סיום הסיבוב עם עין
שטוחה.
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הוראות
גוף הדבורה
עם צבע שחור ,להתחיל עם  2עיני שרשרת
סיבוב  – 1אל העין הראשונה מהמסרגה לסרוג  4ח'ע ,להכניס סמן 4) .ת'(
סיבוב ) – 2אל הר' הבא הרחבה ,אל הר' הבא ח'ע ( פעמיים ,להזיז סמן 6) .ת'(
סיבוב ) – 3אל הר' הבא לסרוג הרחבה ,אל  2הר' הבאים ח'ע( פעמים  ,אל הר' האחרון ח'ע ולהחליף בו לצבע צהוב ,להזיז סמן 9) .ת'(
סיבוב  – 4עם צבע צהוב) ,אל הר' הבא לסרוג הרחבה ,אל  2הר' הבאים ח'ע(  3פעמים  ,להזיז סמן 12) .ת'(
סיבוב  – 5לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע לכל ר' ,בח'ע אחרון של הסיבוב להחליף לצבע צהוב ,להזיז סמן 12) .ת'(
סיבוב  – 6אל הר' הבא ח'ע ולבצע בו חילוף לצבע שחור) ,לאורך  5הר' הבאים ח'ע ,אל הר' הבא הרחבה( פעמיים ,להזיז סמן 14) .ת'(
סיבוב  7עד  – 8לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע ,בח'ע אחרון של סיבוב  8להחליף לצבע צהוב ,להזיז סמן 14) .ת'(
סיבוב  – 9עם צבע צהוב ,לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע לכל ר' ,להזיז סמן 14) .ת'(
סיבוב ) – 10לסרוג צמצום ,אל הר' הבא ח'ע(  7פעמים ,לסרוג צמצום פעם אחרונה ,להזיז סמן 9) .ת'(
למלא את גוף הבובה בחומר מילוי
סיבוב ) – 11אל הר' הבא ח'ע ,לסרוג צמצום(  7פעמים ,לסרוג צמצום פעם אחרונה ,להוציא סמן,
אל הר' הבא ע'ש ,לחתוך חוט 9) .ת'(
לסגור את הפתח הקטן בתפירה עם מחט רקמה.
לרקום עיניים בצבע שחור על הסיבובים הצהובים האחרונים.

כנפיים )לסרוג  2יחידות(
ליצור את טבעת הקסם
סיבוב  – 1לעלות  2ע )נחשב לע'מ( ,אל תוך טבעת הקסם לסרוג  7ע'מ ,לעלות  2ע' )נחשב לע'מ(,
לסרוג ע'ש אל תוך טבעת הקסם 9) .ת'( לא לסגור בעין שטוחה את הסיבוב.

לסגור את טבעת הקסם ,לחתוך חוט ,להשאיר זנב חוט לתפירת הכנפיים אל הגוף .להסתיר קצוות.
לתפור את  2הכנפיים על גוף הדבורה.

לבירורים ניתן לפנות אלי במייל efrat. k@crochet-school. co. il :
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