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 פינוק לחג -חוברת הוראות סריגה מתורגמות לעברית 

 

כל הוראות הסריגה בחוברת תורגמו משפות זרות לעברית. היכן שהיו טעויות או הנחיות לא ברורות בהוראות המקוריות, 

 ערכתי שינויים שיקלו עליך את הסריגה. אם את מוצאת טעות או משהו אינו ברור בהנחיות, צרי איתי קשר כדי שאוכל

 לתקן את החוברת לכולן.

 אפרת אני מאחלת לך חג שמח וסריגה מהנה 

 

http://crochetschool.ravpage.co.il/s


2 

 הסריגה הקרובות עם קרושה סקול לחצי על הקישור:להרשמה אל סדנאות 

http://crochetschool.ravpage.co.il/s 

 

 

 

 ריבוע מקסים לשמיכות וכריות
 

 חומרים
 צבעים( 4מכל סוג )בדוגמא נסרגו מ"מ וחוט תואם  3מסרגה 

 מחט רקמה
 

 אינדקס
 עין שרשרת –ע' 

 עין שטוחה –ע'ש 
 חצי עמוד –ח'ע 
 עמוד  –ע'מ 
 בלון -בל' 
 יבוב קודםראש תפר מס –ר' 
 תך \תפר  –ת' 
 חזרה על רצף פעולות בין הכוכביות עד לסוף הסיבוב -** 
 
 
 
 

ללפף חוט על המסרגה, להיכנס  – איך לסרוג תפר בלון בדוגמא
אל המקום הבא בדוגמא )לפי הנחיות הסיבוב(, ללפף חוט על 

לולאות על המסרגה(,  7ום** לחזור עוד פעמם אחת )יש המסרגה ולמשוך לולאה, **ללפף חוט על המסרגה ולמשוך עוד לולאה מאותו המק
 תפר בלון נוצר. –ע'  2ללפף חוט ולסגור את כל הלולאות, לעלות 

 
 

 הוראות סריגה
עיני שרשרת,  אל הע'  4להתחיל עם  - 1סיבוב 

הרביעית מהמסרגה )הראשונה שנסרגה בשרשרת 
( לסרוג מרכז הסיבוב הראשוןהעיניים שתהפוך להיות 

ע'מ אל הע' שהיא מרכז  3ע', לסרוג  3, ** לעלות ע'מ 2
 פעמים,  3הסיבוב ** לחזור עוד 

לעלות ע',  אל החלק העליון של שרשרת העיניים 
הראשונה לסרוג ע'מ, לעלות ע', לחתוך חוט, להסתיר 

 קצוות.
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, 1לחבר צבע חדש אחת הפינות של סיבוב   - 2סיבוב 
לעלות ע', ** אל  לעלות ע', לסרוג ח'ע באותו המקום,

 3הע'מ של סיבוב קודם לסרוג  3הע'מ מאמצעי מתוך 
בל', אל הרווח הבא משמאל לסרוג ח'ע, לעלות ע'** 

פעמים, לסיים סיבוב בסריגת ע'ש לר'  3לחזור עוד 
הח'ע הראשון מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט, להסתיר 

 קצוות.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ח'ע שנסרגו לחבר צבע חדש אל אחד מה – 3סיבוב 

ע'מ, **  2ע', באותו המקום לסרוג  3, לעלות 2בסיבוב 

בל' ואל הח'ע הבא משמאל  3ע', לדלג מעל  5לעלות 

ע'מ באותו המקום **, לחזור  3ע' +  3ע'מ +  3לסרוג 

בל' ואל הח'ע  3ע', לדלג מעל  5פעמים, לעלות  3עוד 

ע'מ,  3אליו נסרגו העמודים של תחילת הסיבוב לסרוג 

העיניים  3ות ע',  אל החלק העליון של שרשרת לעל

 מתחילת הסיבוב לסרוג ע'מ.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://crochetschool.ravpage.co.il/s


4 

 הסריגה הקרובות עם קרושה סקול לחצי על הקישור:להרשמה אל סדנאות 

http://crochetschool.ravpage.co.il/s 

 

 

עם אותו הצבע, לעלות ע', לסרוג ח'ע באותו  – 4סיבוב 

המקום )אל תוך הרווח(, לעלות ע' , אל ר' הע'מ האמצעי 

 2בל', אל ר' הבל' האמצעי מסיבוב  3משמאל לסרוג 

הע' של  5לסרוג יחד עם שרשרת \לתפוס גםלסרוג ח'ע )

 (, לעלות ע', 3סיבוב 

בל', אל  3** אל ר' הע'מ האמצעי הבא משמאל לסרוג 

הרווח הבא משמאל ח'ע, לעלות ע', אל ר' הע'מ האמצעי 

בל' , אל ר' הבל' האמצעי מסיבוב  3הבא משמאל לסרוג 

הע'  5לסרוג יחד עם שרשרת \לסרוג ח'ע )לתפוס גם 2

 (, 3וב של סיב

פעמים, אל ר' הע'מ האמצעי  3לעלות ע', **, לחזור עוד 

בל', לסיים סיבוב בסריגת ע'ש  3הבא משמאל לסרוג 

 לר' הח'ע מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט, להסתיר קצוות.

 

 

לחבר צבע של סיבוב ראשון אל הע'ש  – 5סיבוב 

)ניתן לחבר את החוט אל  4האחרונה שנסרגה בסיבוב 

ע', באותו  3הע'ש נסרגה אליו(, לעלות תוך הח'ע ש

בל'  3ע', לדלג מעל  5ע'מ, ** לעלות  2המקום לסרוג 

ע', לדלג  5ע'מ, לעלות  3ואל הח'ע הבא משמאל לסרוג 

ע'  3ע'מ +  3בל' ואל הח'ע הבא משמאל לסרוג  3מעל 

פינה נוצרה(**, לחזור עוד -ע'מ באותו המקום ) 3+ 

בל' ואל הח'ע הבא  3ל ע', לדלג מע 5פעמיים, לעלות 

ע', אל הח'ע הראשון  5ע'מ, לעלות  3משמאל לסרוג 

העמודים של תחילת  3מתחילת הסיבוב )אליו נסרגו 

לעלות ע',  אל החלק העליון של ע'מ,  3הסיבוב( לסרוג 

העיניים מתחילת הסיבוב לסרוג ע'מ, לעלות  3שרשרת 

 ע', לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.
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אל אחת הפינות של  2צבע של סיבוב  לחבר – 6סיבוב 

עיני שרשרת(, לעלות ע', לסרוג  3סיבוב קודם )פינה של 

ח'ע באותו המקום )אל תוך אותו הרווח(, לעלות ע' , אל 

בל', ** אל ר' הבל'  3ר' הע'מ האמצעי משמאל לסרוג 

לסרוג יחד \האמצעי מסיבוב קודם לסרוג ח'ע )לתפוס גם

קודם(, לעלות ע', אל ר' הע' של סיבוב  5עם שרשרת 

בל', אל ר' הבל'  3הע'מ האמצעי הבא משמאל לסרוג 

לסרוג יחד \האמצעי מסיבוב קודם לסרוג ח'ע )לתפוס גם

הע' של סיבוב קודם(, לעלות ע', אל ר'  5עם שרשרת 

בל', אל הרווח  3הע'מ האמצעי הבא משמאל לסרוג 

י הבא משמאל לסרוג ח'ע, לעלות ע', אל ר' הע'מ האמצע

בל' **  לחזור עוד פעמיים, אל ר'  3הבא משמאל לסרוג 

הבל' האמצעי מסיבוב קודם לסרוג ח'ע )לתפוס 

הע' של סיבוב קודם(,  5לסרוג יחד עם שרשרת \גם

 3לעלות ע', אל ר' הע'מ האמצעי הבא משמאל לסרוג 

בל', אל ר' הבל' האמצעי מסיבוב קודם לסרוג ח'ע 

הע' של סיבוב  5 לסרוג יחד עם שרשרת\)לתפוס גם

קודם(, לעלות ע', אל ר' הע'מ האמצעי הבא משמאל 

בל', לסיים סיבוב בסריגת ע'ש לר' הח'ע  3לסרוג 

 מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט, להסתיר קצוות.

 

 
 

  5+6עקרונות סיבובים כדי להמשיך ולהגדיל את הריבוע יש לחזור על 

לכל סיבוב וככל  שימי לב שהסיבובים רשומים בהתאמה למספר החזרות

 שהסיבובים גדלים, כך משתנות החזרות.

 הטריק הוא לסמן את הפינות לפני תחילת הסריגה של הסיבוב כדי לא לטעות.

 

, עלי לחזור על סריגת סיבוב 7, אם אני רוצה להמשיך לסרוג אל סיבוב למשל

אך את החלק הבולט בהוראות אסרוג פעם אחת יותר כל סיבוב כדי  5מספר 

 ב ולא לטעות במיקום סריגת הפינות.להתרח

שימי לב לחלקים המודגשים שאותם אסרוג פעם נוספת לפני שאגיע אל הפינה 

 אסרוג אותם פעמיים נוספות לפני שאגיע אל הפינה וכך הלאה: 9ובסיבוב 

 בסיבובים הבאים: 5דוגמא להמשך סריגת סיבוב 

 4שנסרגה בסיבוב לחבר צבע של סיבוב ראשון אל הע'ש האחרונה  – 5סיבוב 

ע', באותו  3)ניתן לחבר את החוט אל תוך הח'ע שהע'ש נסרגה אליו(, לעלות 

בל' ואל הח'ע הבא משמאל  3ע', לדלג מעל  5לעלות ע'מ, **  2המקום לסרוג 

ע'מ  3בל' ואל הח'ע הבא משמאל לסרוג  3ע', לדלג מעל  5, לעלות ע'מ 3לסרוג 

ע',  5לעלות נוצרה(**, לחזור עוד פעמיים,  פינה-ע'מ באותו המקום ) 3ע' +  3+ 

ע', אל הח'ע  5לעלות ע'מ,  3בל' ואל הח'ע הבא משמאל לסרוג  3לדלג מעל 

 3העמודים של תחילת הסיבוב( לסרוג  3הראשון מתחילת הסיבוב )אליו נסרגו 

העיניים מתחילת הסיבוב לסרוג  3לעלות ע',  אל החלק העליון של שרשרת ע'מ, 

 ע', לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. ע'מ, לעלות

עיני שרשרת והפינות לסימון של סיבוב  3הן  5שימי לב שהפינות לסימון של סיבוב 

 עיני שרשרת מסיבוב קודם. 3הן  חצי העמוד שנסרג אל  6

 
 

 tmlhttp://www.mypicot.com/4033.hקישור לדוגמא מקורית: 
 
 
 

http://crochetschool.ravpage.co.il/s
http://www.mypicot.com/4033.html


6 

 הסריגה הקרובות עם קרושה סקול לחצי על הקישור:להרשמה אל סדנאות 

http://crochetschool.ravpage.co.il/s 

 

 ארגונית מסרגות בדוגמת תפר כוכב
 

 חומרים
 )פחות מחבילה אחת( מ"מ וחוט תואם מכל סוג 5מסרגה 

 מחט רקמה
 

 אינדקס
 עין שרשרת –ע' 

 עין שטוחה –ע'ש 
 עמוד וחצי –ע'מח 

 ראש תפר מסיבוב קודם –ר' 
 תך \תפר  –ת' 
 חזרה על רצף פעולות בין הכוכביות עד לסוף הסיבוב -** 
 

 ראות סריגההו
 עיני שרשרת 64להתחיל עם 

הע' הבאות למשוך לולאה ולהשאיר את הלולאות על  4מתוך הע' השנייה מהמסרגה למשוך לולאה ולהשאיר על המסרגה, מתוך  – 1שורה 
כב(, ** מתוך הע' הלולאות, לעלות ע' )הע' הזאת היא מרכז הכו 6לולאות על המסרגה(, ללפף חוט על המסרגה ולסגור את כל  6המסרגה )יש 

 6הע' הבאות למשוך לולאה )יש  3האחרונה שנסרגה )מרכז הכוכב( למשוך לולאה, מתוך הע' האחרונה של כוכב קודם למשוך לולאה, מתוך 
הלולאות, לעלות ע' ** לחזור על הפעולות עד סוף השורה, אל הע' האחרונה  6לולאות על המסרגה(, ללפף חוט על המסרגה ולסגור את כל 

 ע', לסובב. 2לסרוג ע'מח, לעלות 
 

 -הלולאות(, ) 6ע'מח אל מרכז הכוכבים של שורה קודמת )המרכז זה עין השרשרת שנסרגה לאחר סגירת  3לאורך כל השורה לסרוג  – 2שורה 
 עיני השרשרת לסרוג ע'מח, לעלות ע', לסובב.  2ת'( בסוף השורה אל רווח  60
 

לולאות על המסרגה(, ללפף חוט ולסגור את כל  6הר' הבאים למשוך לולאה )יש  4נייה מהמסרגה, מתוך למשוך לולאה מתוך הע' הש – 3שורה 
הלולאות, לעלות ע', ** מתוך הע' האחרונה שנסרגה )מרכז הכוכב( למשוך לולאה, מתוך הר' האחרון של תפר כוכב קודם למשוך לולאה, מתוך  6
הלולאות, לעלות ע' ** לחזור על הפעולות עד  6מסרגה(, ללפף חוט על המסרגה ולסגור את כל לולאות על ה 6הר' הבאים למשוך לולאה )יש  3

 ע', לסובב. 2סוף השורה, אל הר' האחרון לסרוג ע'מח, לעלות 
 

 .3+  2לחזור על שורות  – 15עד  4שורות 
 

 -הלולאות(, ) 6עין השרשרת שנסרגה לאחר סגירת  ע'מח אל מרכז הכוכבים של שורה קודמת )המרכז זה 3לאורך כל השורה לסרוג  - 16שורה 
 עיני השרשרת לסרוג ע'מח, לעלות ע', לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. 2ת'( בסוף השורה אל רווח  60
 

 חוט קשירה לסריגת הארגונית
 עיני שרשרת, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. 75לסרוג 

 .9ו  8לקשור את שרשרת העיניים ברווח שבין שורה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 case.html-hook-star-pattern-http://allicrafts.blogspot.co.il/2010/10/freeקישור לדוגמא מקורית: 
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    כובע לתקופת מעבר לכל המידות
  

 
 חומרים
 ם מכל סוגמ"מ וחוט תוא 5מסרגה 

 מחט רקמה
 סמן צמר

 
 אינדקס

 עין שרשרת –ע' 
 עין שטוחה –ע'ש 
 חצי עמוד –ח'ע 

 עמודים באותו המקום 2 –קלסטר 
 ראש תפר מסיבוב קודם –ר' 
 תך \תפר  –ת' 
 חזרה על רצף פעולות בין הכוכביות  -** 
 

  –איך לסרוג קלסטר בדוגמה של הכובע 
רגה אל הראש הבא, ללפף חוט על ללפף חוט על המסרגה, להכניס את המס

 לולאות 2המסרגה ולמשוך לולאה, ללפף חוט על המסרגה ולסגור 
ללפף חוט על המסרגה ולהיכנס שוב באותו המקום, ללפף חוט על המסרגה 

לולאות, ללפף חוט על  2ולמשוך לולאה, ללפף חוט על המסרגה ולסגור 
 קלסטר נוצר. –לולאות  3המסרגה ולסגור 

 

 
 סריגההוראות 

 
 חודשים  0ידה לגיל מ

 עיני שרשרת 4להתחיל עם 
 

 קלסטרים, לסיים עם ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב.  10אל העין הרביעית מהמסרגה )הראשונה שנסרגה( לסרוג  – 1סיבוב 
 קלסטרים( 10)
 

 קלסטרים( 20' שלישית מתחילת הסיבוב. )קלסטרים אל כל ר', לסיים עם ע'ש לע 2ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג  3לעלות   - 2סיבוב 
 

קלסרטים, אל הר' הבא לסרוג קלסטר ** עד סוף הסיבוב, לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת  2ע', ** אל הר' הבא  3לעלות   - 3סיבוב 
 קלסטרים( 30הסיבוב. )

 
 קלסטרים( 30'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. )ע ', לאורך כל הסיבוב לסרוג קלסטר אל כל ר', לסיים עם ע 3לעלות  – 5עד  4סיבוב 

 
 ת'( לא לסיים בע'ש! 45ח'ע, אל הר' הבא ח'ע ** עד לסוף הסיבוב. ) 2להניח סמן צמר, ** אל הר' הבא  – 6סיבוב 

 
 להמשיך לסרוג בספיראלה ח'ע אל קשת אחורית של כל ר' לאורך הסיבוב. – 10עד  7סיבוב 

 
 , לסרוג ע'ש לר' הבא, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.לדלג מעל ר' אחד 10בסוף סיבוב 

 
 
 
 

http://crochetschool.ravpage.co.il/s
http://2.bp.blogspot.com/-VtP2zJ2Fo2o/VN-kX-0o91I/AAAAAAAAEK8/M_0AjXmo6gQ/s1600/DSC_0435.jpg
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 חודשים  6חודשים עד  0ידה לגיל מ

 עיני שרשרת 4להתחיל עם 
 

 11קלסטרים, לסיים עם ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. ) 11אל העין הרביעית מהמסרגה )הראשונה שנסרגה( לסרוג  – 1סיבוב 
 קלסטרים(

 
 קלסטרים( 22קלסטרים אל כל ר', לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. ) 2ורך כל הסיבוב לסרוג ע', לא 3לעלות   - 2סיבוב 

 
קלסרטים, אל הר' הבא לסרוג קלסטר ** עד סוף הסיבוב, לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת  2ע', ** אל הר' הבא  3לעלות   - 3סיבוב 

 קלסטרים( 33הסיבוב. )
 
 

 קלסטרים( 33ע ', לאורך כל הסיבוב לסרוג קלסטר אל כל ר', לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. ) 3 לעלות – 6עד  4סיבוב 
 

 ת'( לא לסיים בע'ש! 50ח'ע, אל הר' הבא ח'ע ** עד לסוף הסיבוב. ) 2להניח סמן צמר, ** אל הר' הבא  – 7סיבוב 
 

 ית של כל ר' לאורך הסיבוב.להמשיך לסרוג בספיראלה ח'ע אל קשת אחור – 10עד  8סיבוב 
 

 לדלג מעל ר' אחד, לסרוג ע'ש לר' הבא, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. 10בסוף סיבוב 
 

 חודשים  12חודשים עד  6ידה לגיל מ
 עיני שרשרת 4להתחיל עם 

 
 9חילת הסיבוב. )קלסטרים, לסיים עם ע'ש לר' ת' ראשון מת 9אל העין הרביעית מהמסרגה )הראשונה שנסרגה( לסרוג  – 1סיבוב 

 קלסטרים(
 

 קלסטרים( 18קלסטרים אל כל ר', לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. ) 2ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג  3לעלות   - 2סיבוב 
 

מתחילת  קלסרטים, אל הר' הבא לסרוג קלסטר ** עד סוף הסיבוב, לסיים עם ע'ש לע' שלישית 2ע', ** אל הר' הבא  3לעלות   - 3סיבוב 
 קלסטרים( 27הסיבוב. )

 
הר' הבאים לסרוג קלסטר ** עד סוף הסיבוב, לסיים עם ע'ש לע' שלישית  2קלסרטים, לאורך  2ע', ** אל הר' הבא  3לעלות   - 4סיבוב 

 קלסטרים( 36מתחילת הסיבוב. )
 

 קלסטרים( 36שלישית מתחילת הסיבוב. ) ע ', לאורך כל הסיבוב לסרוג קלסטר אל כל ר', לסיים עם ע'ש לע' 3לעלות  – 5סיבוב 
 

 ת'( 36. )5לחזור על סיבוב  – 8עד  6סיבוב 
 

 ת'( לא לסיים בע'ש! 54ח'ע, אל הר' הבא ח'ע ** עד לסוף הסיבוב. ) 2להניח סמן צמר, ** אל הר' הבא  – 8סיבוב 
 

 יבוב.להמשיך לסרוג בספיראלה ח'ע אל קשת אחורית של כל ר' לאורך הס – 13עד  9סיבוב 
 

 לדלג מעל ר' אחד, לסרוג ע'ש לר' הבא, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. 15בסוף סיבוב 
 

 

 חודשים עד שנתיים 12ידה לגיל מ
 עיני שרשרת 4להתחיל עם 

 
 קלסטרים,  10אל העין הרביעית מהמסרגה )הראשונה שנסרגה( לסרוג  – 1סיבוב 

 רים(קלסט 10לסיים עם ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )
 

 קלסטרים( 20קלסטרים אל כל ר', לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. ) 2ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג  3לעלות   - 2סיבוב 
 

 קלסרטים, אל הר' הבא לסרוג קלסטר ** עד סוף הסיבוב,  2ע', ** אל הר' הבא  3לעלות   - 3סיבוב 
 קלסטרים( 30לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. )

 

http://crochetschool.ravpage.co.il/s
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 הר' הבאים לסרוג קלסטר ** עד סוף הסיבוב,  2קלסרטים, לאורך  2ע', ** אל הר' הבא  3לעלות   - 4סיבוב 
 קלסטרים( 40לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. )

 
 קלסטרים( 40ב. )ע ', לאורך כל הסיבוב לסרוג קלסטר אל כל ר', לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבו 3לעלות  – 5סיבוב 

 
 ת'( 40. )5לחזור על סיבוב  – 8עד  6סיבוב 

 
 .ת'( לא לסיים בע'ש 60ח'ע, אל הר' הבא ח'ע ** עד לסוף הסיבוב. ) 2להניח סמן צמר, ** אל הר' הבא  – 9סיבוב 

 
 להמשיך לסרוג בספיראלה ח'ע אל קשת אחורית של כל ר' לאורך הסיבוב. – 15עד  10סיבוב 

 
 לדלג מעל ר' אחד, לסרוג ע'ש לר' הבא, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. 15בסוף סיבוב 

 
 3-6ידה לגיל מ
 

 עיני שרשרת 4להתחיל עם 
 קלסטרים,  11אל העין הרביעית מהמסרגה )הראשונה שנסרגה( לסרוג  – 1סיבוב 

 קלסטרים( 11לסיים עם ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )
 

 קלסטרים( 22קלסטרים אל כל ר', לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. ) 2ל הסיבוב לסרוג ע', לאורך כ 3לעלות   - 2סיבוב 
 

 קלסרטים, אל הר' הבא לסרוג קלסטר ** עד סוף הסיבוב,  2ע', ** אל הר' הבא  3לעלות   - 3סיבוב 
 קלסטרים( 33לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. )

 
 הר' הבאים לסרוג קלסטר ** עד סוף הסיבוב,  2קלסרטים, לאורך  2אל הר' הבא ע', **  3לעלות   - 4סיבוב 

 קלסטרים( 44לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. )
 

 קלסטרים( 44ע ', לאורך כל הסיבוב לסרוג קלסטר אל כל ר', לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. ) 3לעלות  – 5סיבוב 
 

 ת'( 44. )5ר על סיבוב לחזו – 9עד  6סיבוב 
 

 ת'( לא לסיים בע'ש! 66ח'ע, אל הר' הבא ח'ע ** עד לסוף הסיבוב. ) 2להניח סמן צמר, ** אל הר' הבא  – 10סיבוב 
 

 להמשיך לסרוג בספיראלה ח'ע אל קשת אחורית של כל ר' לאורך הסיבוב. – 19עד  11סיבוב 
 

 א, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.לדלג מעל ר' אחד, לסרוג ע'ש לר' הב 19בסוף סיבוב 
 

 

  7-10ידה לגיל מ
 עיני שרשרת 4להתחיל עם 

 
 9קלסטרים, לסיים עם ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. ) 9אל העין הרביעית מהמסרגה )הראשונה שנסרגה( לסרוג  – 1סיבוב 

 קלסטרים(
 

 קלסטרים( 18לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. ) קלסטרים אל כל ר', 2ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג  3לעלות   - 2סיבוב 
 

 קלסרטים, אל הר' הבא לסרוג קלסטר ** עד סוף הסיבוב,  2ע', ** אל הר' הבא  3לעלות   - 3סיבוב 
 קלסטרים( 27לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. )

 
 הבאים לסרוג קלסטר ** עד סוף הסיבוב, הר'  2קלסרטים, לאורך  2ע', ** אל הר' הבא  3לעלות   - 4סיבוב 

 קלסטרים( 36לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. )
 

 הר' הבאים לסרוג קלסטר ** עד סוף הסיבוב,  3קלסרטים, לאורך  2ע', ** אל הר' הבא  3לעלות   - 5סיבוב 
 קלסטרים( 45לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. )

 
 קלסטרים,  2הר' הבאים לסרוג קלסטר, אל הר' הבא לסרוג  21קלסטרים, לאורך  2ע', אל הר' הבא לסרוג  3לעלות   - 6סיבוב 
 קלסטרים( 47הר' הבאים לסרוג קלסטר,  לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. ) 22לאורך 
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 קלסטרים( 47שלישית מתחילת הסיבוב. ) ע ', לאורך כל הסיבוב לסרוג קלסטר אל כל ר', לסיים עם ע'ש לע' 3לעלות  – 7סיבוב 

 
 ת'( 47. )7לחזור על סיבוב  – 9עד  8סיבוב 

 
 .ת'( לא לסיים בע'ש 71ח'ע, אל הר' הבא ח'ע ** עד לסוף הסיבוב. ) 2להניח סמן צמר, ** אל הר' הבא  – 10סיבוב 

 
 הסיבוב.להמשיך לסרוג בספיראלה ח'ע אל קשת אחורית של כל ר' לאורך  – 19עד  11סיבוב 

 
 לדלג מעל ר' אחד, לסרוג ע'ש לר' הבא, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. 19בסוף סיבוב 

 

 

 עד מבוגר 11מידה לגיל 
 עיני שרשרת 4להתחיל עם 

 
 קלסטרים,  10אל העין הרביעית מהמסרגה )הראשונה שנסרגה( לסרוג  – 1סיבוב 

 קלסטרים( 10לסיים עם ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )
 

 קלסטרים( 20קלסטרים אל כל ר', לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. ) 2ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג  3לעלות   - 2סיבוב 
 

 קלסרטים, אל הר' הבא לסרוג קלסטר ** עד סוף הסיבוב,  2ע', ** אל הר' הבא  3לעלות   - 3סיבוב 
 ם(קלסטרי 30לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. )

 
 הר' הבאים לסרוג קלסטר ** עד סוף הסיבוב,  2קלסרטים, לאורך  2ע', ** אל הר' הבא  3לעלות   - 4סיבוב 

 קלסטרים( 40לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. )
 

 קלסטרים( 40ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג קלסטר אל כל ר', לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. ) 3לעלות   - 5סיבוב 
 

 הר' הבאים לסרוג קלסטר ** עד סוף הסיבוב,  3קלסרטים, לאורך  2ע', ** אל הר' הבא  3לעלות   - 6סיבוב 
 קלסטרים( 50לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחילת הסיבוב. )

 
 קלסטרים( 50ת הסיבוב. )ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג קלסטר אל כל ר', לסיים עם ע'ש לע' שלישית מתחיל 3לעלות   - 10עד  7סיבוב 

 
 .ת'( לא לסיים בע'ש 75ח'ע, אל הר' הבא ח'ע ** עד לסוף הסיבוב. ) 2להניח סמן צמר, ** אל הר' הבא  – 11סיבוב 

 
 להמשיך לסרוג בספיראלה ח'ע אל קשת אחורית של כל ר' לאורך הסיבוב. – 19עד  12סיבוב 

 
 בא, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.לדלג מעל ר' אחד, לסרוג ע'ש לר' ה 19בסוף סיבוב 

 
 
 
 

 all.html-pattern-crochet-beanie-basic-http://mangotreecrafts.blogspot.ca/2015/02/freeקישור לדוגמא מקורית: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://crochetschool.ravpage.co.il/s
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 הוראות סריגה לפרח קישוט
 

 חומרים
 מכל סוג תואמים יםמ"מ וחוט 4מסרגה 

 מחט רקמה
 סמן צמר

 
 אינדקס

 עין שרשרת –ע' 
 עין שטוחה –ע'ש 
 חצי עמוד –ח'ע 

 עמוד חצי –ע'מח 
 עמוד -ע'מ 

 ראש תפר מסיבוב קודם –ר' 
 תך \תפר  –ת' 
 חזרה על רצף פעולות בין הכוכביות -** 
 

 לסריגת הפרח
 יצור את טבעת הקסם עם חוט בצבע צהובל

 ח'ע, לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. 10אל תוך הטבעת לסרוג  - 1סיבוב 
ר' אחד **  ע' + ח'ע , לדלג מעל 3ע'מ + לעלות  3ע' +  3לחבר חוט ורוד אל כל ר' מסיבוב קודם, ** אל הר' הבא ח'ע + לעלות  – 2סיבוב 

 פעמים, לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. 4לחזור על הפעולות בין הכוכביות עוד 
 

 
 הגבעול והעלהלסריגת 

 לחבר חוט ירוק אל גב הפרח באזור הסיבוב הראשון
 ..ע', אל הע' השנייה מהמסרגה לסרוג ע'ש, אל הע' הבאה ע'ש .. 12לסרוג 

 המשך רציף לעלה
ע', אל הע' השנייה מהמסרגה לסרוג ע'ש, אל הע' הבאה ח'ע, אל הע' הבאה ע'מח, אל הע' הבאה ע'מ, אל הע' הבאה ע'מח, אל  8לעלות 

 הע' הבאה ח'ע, אל שרשרת העיניים הראשונה של הגבעול לסרוג עוד ע'ש, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.
 

 לתפור את הפרח על הכובע.
 

 
 
 pattern.html-applique-flower-crochet-http://mangotreecrafts.blogspot.ca/2015/03/free  שור לדוגמא מקוריתקי

http://crochetschool.ravpage.co.il/s
http://mangotreecrafts.blogspot.ca/2015/03/free-crochet-flower-applique-pattern.html
http://3.bp.blogspot.com/-2TOr_ivBMYc/VPjLLLN-oUI/AAAAAAAAEVc/gmxRKzSHYkE/s1600/PicMonkey+Collage(1).jpg
http://2.bp.blogspot.com/-dsMUceZH6Fo/VPjNBzJVi3I/AAAAAAAAEVo/-KTKemht9QY/s1600/PicMonkey+Collage(2).jpg
http://2.bp.blogspot.com/-AIRX6aJK5hs/VPjPfQ2KETI/AAAAAAAAEV8/GwCP3sGVNXc/s1600/DSC_0476.jpg
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 המתוק צפרדעבובת 
 

 חומרים
 כל סוגמ"מ וחוט תואם מ 3מסרגה 

 מחט רקמה
 סמן צמר

 חומר מילוי לבובות
 כפתורי בטיחות לעיניים 2
 

 אינדקס
 עין שרשרת –ע' 

 עין שטוחה –ע'ש 
 חצי עמוד –ח'ע 

 חצאי עמודים שנסרגים באותו המקום 2 –הרחבה 
 ראשי תפרים לראש אחד 2סריגת  –צמצום 

 ראש תפר מסיבוב קודם –ר' 
 תך \תפר  –ת' 
 ולות בין הכוכביות עד לסוף הסיבובחזרה על רצף פע -** 
 
 
 

 . החלקים נסרגים בסיבובים רציפים ולכן מומלץ להניח סמן בתחילת כל סיבוב.1 – ותהער
 . לשים לב למלא את החלק הסרוג בחומר מילוי לפני שסוגרים אותו.2 
  

 
 הוראות סריגה

 ראש
 ליצור את טבעת הקסם

 ת'( 6)ח'ע.  6אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 12לאורך כל הסיבוב לסרוג הרחבות. ) – 2סיבוב 
 ת'( 18** אל הר' הבא לסרוג ח'ע, אל הר' הבא לסרוג הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) – 3סיבוב 
 ת'( 24הר' הבאים לסרוג ח'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) 2** לאורך  – 4סיבוב 
 ת'( 30וג ח'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לסר 3** לאורך  – 5סיבוב 
 ת'( 36הר' הבאים לסרוג ח'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) 4** לאורך  – 6סיבוב 
 ת'( 42הר' הבאים לסרוג ח'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) 5** לאורך  – 7סיבוב 
 ת'( 48'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לסרוג ח 6** לאורך  – 8סיבוב 
 ת'( 48לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע. ) – 13עד  9סיבוב 
 ת'( 42עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לצמצם **  2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  6** לאורך  – 14סיבוב 
 ת'( 36סוף הסיבוב. ) עדהר' הבאים לצמצם **  2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  5** לאורך  – 15סיבוב 
 ת'( 30עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לצמצם **  2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  4** לאורך  – 16סיבוב 
 ת'( 24עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לצמצם **  2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  3** לאורך  – 17סיבוב 
 ת'( 18עד סוף הסיבוב. )ים לצמצם ** הר' הבא 2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  2** לאורך  – 18סיבוב 

 בשלב זה מומלץ להתחיל למלא בחומר מילוי ולמקם את עיני הבטיחות
 ת'( 12. )לאורך כל הסיבוב לסרוג צמצומים – 19סיבוב 

 לסגור את פתח הראש בתפירה, להסתיר קצוות, לרקום את האף עם חוט ורוד.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://crochetschool.ravpage.co.il/s
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 (חלקים 2) עיניים
 קסםליצור את טבעת ה

 ת'( 6ח'ע. ) 6אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 12לאורך כל הסיבוב לסרוג הרחבות. ) – 2סיבוב 
 ת'( 16פעמים. ) 3הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא לסרוג הרחבה** לחזור עוד  2** לאורך  – 3סיבוב 
 ת'( 16לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע. ) - 6עד  4סיבוב 
 ת'( 14** לחזור עוד פעם אחת. ) הר' הבאים לצמצם 2את הר' הבאים ח'ע,  6** לאורך  - 7סיבוב 

 למלא בחומר מילוי, להשאיר פתוח, להשאיר חוט ארוך לתפירת העין אל הראש
 

 גוף
 ליצור את טבעת הקסם

 ת'( 6ח'ע. ) 6אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 12לאורך כל הסיבוב לסרוג הרחבות. ) – 2סיבוב 

 ת'( 18** אל הר' הבא לסרוג ח'ע, אל הר' הבא לסרוג הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) – 3בוב סי
 ת'( 24הר' הבאים לסרוג ח'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) 2** לאורך  – 4סיבוב 
 ת'( 30הר' הבאים לסרוג ח'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) 3** לאורך  – 5סיבוב 
 ת'( 36הר' הבאים לסרוג ח'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) 4** לאורך  – 6סיבוב 
 ת'( 42הר' הבאים לסרוג ח'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) 5** לאורך  – 7סיבוב 
 ת'( 42לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע. ) –11עד  8סיבוב 
 ת'( 36עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לצמצם **  2 הר' הבאים לסרוג ח'ע, את 5** לאורך  – 12סיבוב 
 ת'( 30עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לצמצם **  2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  4** לאורך  – 13סיבוב 
 ת'( 24עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לצמצם **  2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  3** לאורך  – 14סיבוב 
 ת'( 18עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לצמצם **  2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  2** לאורך  – 15סיבוב 

 בשלב זה מומלץ להתחיל למלא בחומר מילוי 
 ת'( 12. )לאורך כל הסיבוב לסרוג צמצומים – 16סיבוב 

 להשאיר פתוח, להשאיר חוט ארוך לתפירת הגוף אל הראש. 
 

 (חלקים 2) ידיים
 ליצור את טבעת הקסם

 ת'( 5ח'ע. ) 5אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 10לאורך כל הסיבוב לסרוג הרחבות. ) – 2סיבוב 
 ת'( 10לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע. ) - 8עד  3סיבוב 

 למלא בחומר מילוי, להשאיר פתוח, להשאיר חוט ארוך לתפירת היד אל הגוף
 

 (חלקים 2) רגליים
 ליצור את טבעת הקסם

 ת'( 6ח'ע. ) 6אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 12לאורך כל הסיבוב לסרוג הרחבות. ) – 2סיבוב 
 ת'( 16פעמים. ) 3הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא לסרוג הרחבה** לחזור עוד  2** לאורך  – 3סיבוב 
 ת'( 16לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע. ) - 8עד  4סיבוב 

 להשאיר חוט ארוך לתפירת הרגל אל הגוףלמלא בחומר מילוי, להשאיר פתוח, 
 

 shemy/lagusenok-1/sloznye-https://sites.google.com/site/amigurumika/shemyקישור לדוגמא מקורית : 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 

http://crochetschool.ravpage.co.il/s
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 ות וכריותריבוע מקסים לשמיכ
 

 חומרים
 תואם כותנה מ"מ וחוט  4מסרגה 

 חוטים יחד 2כדי לקבל מרקם עבה וצפוף ניתן לסרוג עם 
 מחט רקמה

 
 אינדקס

 עין שרשרת –ע' 
 עין שטוחה –ע'ש 
 חצי עמוד –ח'ע 
 עמוד  –ע'מ 

 ראש תפר מסיבוב קודם –ר' 
 תך \תפר  –ת' 
 הסיבובחזרה על רצף פעולות בין הכוכביות עד לסוף  -** 
 

 3פלוס  2המכפלה לשינוי גודל הדוגמא : 
 

 הוראות סריגה
 עיני שרשרת 53להתחיל עם 

 
אל הע' השלישית מהמסרגה לסרוג ע'מ, * לדלג מעל ע' אחת, אל הע' הבאה לסרוג ע'מ + ח'ע  באותו המקום ** עד סוף שרשרת  – 1שורה 

 לסובב. ע', 2העיניים, אל הע' האחרונה בשרשרת לסרוג ח'ע, לעלות 
 

 אל ר' הח'ע הראשון משורה קודמת לסרוג ע'מ ** לדלג מעל ר' אחד, אל הר' הבא לסרוג ע'מ + ח'ע   – 2שורה 
 ע', לסובב. 2באותו המקום **, אל שרשרת העיניים בסוף השורה לסרוג ח'ע, לעלות 

 
 ת(.שורו 30)בדוגמא שבתמונה נסרגו  2לחזור על שורה מספר  –עד לאורך הרצוי  3שורה 

 
ח'ע באותו המקום, בסיום  3לאחר שהגעת לגודל הרצוי, וכשצד ימין של הסריגה פונה אליך, סרגי ח'ע לאורך היקף השורות ובכל פינה סרגי 

 לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. 

 

 שורות. 12עיני שרשרת וסרגי רק  14סמנט אך התחילי עם יחזרי על ההנחיות לסריגת הפלי לסריגת תחתיות לכוסות

 

 

 /set-coaster-https://cultofcrochet.wordpress.com/2011/10/23/placematקישור לדוגמא מקורית: 

 

 

http://crochetschool.ravpage.co.il/s
https://cultofcrochet.wordpress.com/2011/10/23/placemat-coaster-set/
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 בובת חתול 
 

 חומרים
 מ"מ וחוט תואם מכל סוג 3מסרגה 

 מחט רקמה
 סמן צמר

 לבובות חומר מילוי
 כפתורי בטיחות לעיניים 2
 

 אינדקס
 עין שרשרת –ע' 

 עין שטוחה –ע'ש 
 חצי עמוד –ח'ע 

 חצאי עמודים שנסרגים באותו המקום 2 –הרחבה 
 ראשי תפרים לראש אחד 2סריגת  –צמצום 

 ראש תפר מסיבוב קודם –ר' 
 תך \תפר  –ת' 
 חזרה על רצף פעולות בין הכוכביות עד לסוף הסיבוב -** 
 

 . החלקים נסרגים בסיבובים רציפים ולכן מומלץ להניח סמן בתחילת כל סיבוב.1 – ותהער
 . הכתמים החומים נסרגים ע"י חילוף צבע באופן חופשי במהלך סריגת הגוף והראש.2 
 חילופי הצבע לא צוינו בהוראות הסריגה.     
 .. לשים לב למלא את החלק הסרוג בחומר מילוי לפני שסוגרים אותו3 
  

 
 הוראות סריגה

 ראש
 ליצור את טבעת הקסם

 ת'( 6ח'ע. ) 6אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 12לאורך כל הסיבוב לסרוג הרחבות. ) – 2סיבוב 
 ת'( 18** אל הר' הבא לסרוג ח'ע, אל הר' הבא לסרוג הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) – 3סיבוב 
 ת'( 24ח'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לסרוג  2** לאורך  – 4סיבוב 
 ת'( 30הר' הבאים לסרוג ח'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) 3** לאורך  – 5סיבוב 
 ת'( 36הר' הבאים לסרוג ח'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) 4** לאורך  – 6סיבוב 
 ת'( 42אל הר' הבא הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) הר' הבאים לסרוג ח'ע, 5** לאורך  – 7סיבוב 
 ת'( 48הר' הבאים לסרוג ח'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) 6** לאורך  – 8סיבוב 
 ת'( 48לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע. ) – 13עד  9סיבוב 
 ת'( 42וב. )עד סוף הסיבהר' הבאים לצמצם **  2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  6** לאורך  – 14סיבוב 
 ת'( 36עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לצמצם **  2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  5** לאורך  – 15סיבוב 
 ת'( 30עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לצמצם **  2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  4** לאורך  – 16סיבוב 
 ת'( 24עד סוף הסיבוב. )** הר' הבאים לצמצם  2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  3** לאורך  – 17סיבוב 
 ת'( 18עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לצמצם **  2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  2** לאורך  – 18סיבוב 

 בשלב זה מומלץ להתחיל למלא בחומר מילוי ולמקם את עיני הבטיחות
 ת'( 12. )לאורך כל הסיבוב לסרוג צמצומים – 19סיבוב 

 יר קצוות, לרקום את האף עם חוט ורוד.לסגור את פתח הראש בתפירה, להסת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://crochetschool.ravpage.co.il/s
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 (חלקים 2) אוזניים
 ליצור את טבעת הקסם

 ת'( 6ח'ע. ) 6אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 8הר' הבאים ח'ע ** לחזור עוד פעם אחת. ) 2** אל הר' הבא הרחבה, לאורך  – 2סיבוב 
 ת'( 10הבאים ח'ע ** לחזור עוד פעם אחת. ) הר' 3** אל הר' הבא הרחבה, לאורך  – 3סיבוב 
 ת'( 12הר' הבאים ח'ע ** לחזור עוד פעם אחת. ) 4** אל הר' הבא הרחבה, לאורך  – 4סיבוב 
 ת'( 14הר' הבאים ח'ע ** לחזור עוד פעם אחת. ) 5** אל הר' הבא הרחבה, לאורך  – 5סיבוב 

 להשאיר חוט ארוך לתפירת האוזניים לראש.
 

 גוף
 את טבעת הקסםליצור 
 ת'( 6ח'ע. ) 6אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 12לאורך כל הסיבוב לסרוג הרחבות. ) – 2סיבוב 
 ת'( 18** אל הר' הבא לסרוג ח'ע, אל הר' הבא לסרוג הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) – 3סיבוב 
 ת'( 24וף הסיבוב. )הר' הבאים לסרוג ח'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד ס 2** לאורך  – 4סיבוב 
 ת'( 30הר' הבאים לסרוג ח'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) 3** לאורך  – 5סיבוב 
 ת'( 36הר' הבאים לסרוג ח'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) 4** לאורך  – 6סיבוב 
 ת'( 42סיבוב. )הר' הבאים לסרוג ח'ע, אל הר' הבא הרחבה** עד סוף ה 5** לאורך  – 7סיבוב 
 ת'( 42לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע. ) – 11עד  8סיבוב 
 ת'( 36עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לצמצם **  2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  5** לאורך  – 12סיבוב 
 ת'( 30עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לצמצם **  2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  4** לאורך  – 13סיבוב 
 ת'( 24עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לצמצם **  2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  3** לאורך  – 14סיבוב 
 ת'( 18עד סוף הסיבוב. )הר' הבאים לצמצם **  2הר' הבאים לסרוג ח'ע, את  2** לאורך  – 15סיבוב 

 בשלב זה מומלץ להתחיל למלא בחומר מילוי 
 '(ת 12. )לאורך כל הסיבוב לסרוג צמצומים – 16סיבוב 

 להשאיר פתוח, להשאיר חוט ארוך לתפירת הגוף אל הראש. לרקום את האף.
 

 (חלקים 2) ידיים
 ליצור את טבעת הקסם

 ת'( 5ח'ע. ) 5אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 10לאורך כל הסיבוב לסרוג הרחבות. ) – 2סיבוב 
 ת'( 10לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע. ) - 8עד  3סיבוב 

 מר מילוי, להשאיר פתוח, להשאיר חוט ארוך לתפירת היד אל הגוףלמלא בחו
 
 

 (חלקים 2) רגליים
 ליצור את טבעת הקסם

 ת'( 6ח'ע. ) 6אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 12לאורך כל הסיבוב לסרוג הרחבות. ) – 2סיבוב 
 ת'( 16פעמים. ) 3ר עוד הר' הבאים ח'ע, אל הר' הבא לסרוג הרחבה** לחזו 2** לאורך  – 3סיבוב 
 ת'( 16לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע. ) - 8עד  4סיבוב 

 למלא בחומר מילוי, להשאיר פתוח, להשאיר חוט ארוך לתפירת הרגל אל הגוף
 

 זנב
 ליצור את טבעת הקסם

 ת'( 6ח'ע. ) 6אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 6לאורך על הסיבוב לסרוג ח'ע. ) – 27עד  2סיבוב 
 ת'( 12לאורך כל הסיבוב לסרוג הרחבות. ) - 28סיבוב 
 ת'( 18** אל הר' הבא לסרוג ח'ע, אל הר' הבא לסרוג הרחבה** עד סוף הסיבוב. ) - 29סיבוב 

 
 להשאיר חוט לתפירת הזנב אל הגוף.

 
 shemy/kotenok-1/sloznye-https://sites.google.com/site/amigurumika/shemy-1קישור לדוגמא מקורית : 
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 סל קניות סרוג
 

  חומרים

  מ"מ 3.25מסרגה 

 מחט רקמה

 מספריים

 סמן צמר

 חוט תואם לגודל המסרגה מסוג כותנה או פוליאסטר או מייקרופייבר.

 

 ס"מ ומתרחב בקלות. 28מ, רוחב התיק ס" 43: גובה התיק  מידות

 

  אינדקס

 עין שרשרת –ע' 

 עין שטוחה –ע'ש 

 חצי עמוד –ח'ע 

 ** חזרה על רצף פעולות בין כוכביות לפי ההנחיות בדוגמא

 נוצר ע"י סריגת עיני שרשרת בסיבוב קודם –רווח 

  ראש תפר –ר' 

 תך \תפר  –ת' 

 

 הוראות סריגה

  -תיק סורגים את בסיס ה בשלב ראשון

 

 עיני שרשרת ולסגור אותן לטבעת ע"י סריגת ע'ש. 6להתחיל עם 

 

 ת'( 11ח'ע, לסיים סיבוב בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. ) 11אל תוך הטבעת לסרוג  – 1סיבוב 

 ניתן להניח סמן צמר בתחילת הסיבוב ולהזיז אותו בסיום כל סיבוב.

 

 ת'( 22ח'ע אל כל ר' מסיבוב קודם, לסיים סיבוב בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. ) 2וב לסרוג לעלות ע', לאורך כל הסיב – 2סיבוב 

 

ע', אל הר' הבא ח'ע ** לחזור על הפעולות בין הכוכביות עד לסוף הסיבוב, לסיים סיבוב בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון  2** לעלות  - 3סיבוב 

 ע'( 2ת של שרשראו 22ח'ע +  22מתחילת הסיבוב. )

 

 ע', אל הרווח הבא משמאל לסרוג ח'ע ** לחזור על הפעולות בין הכוכביות עד לסוף הסיבוב,  4** לעלות  - 4סיבוב 

 ע'( 4שרשראות של  22ח'ע +  22לסיים סיבוב בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )

 

 זור על הפעולות בין הכוכביות עד לסוף הסיבוב, ע', אל הרווח הבא משמאל לסרוג ח'ע ** לח 6** לעלות  - 5סיבוב 

 ע'( 6שרשראות של  22ח'ע +  22לסיים סיבוב בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )

 

 ע', אל הרווח הבא משמאל לסרוג ח'ע ** לחזור על הפעולות בין הכוכביות עד לסוף הסיבוב,  8** לעלות  - 6סיבוב 

 ע'( 8שרשראות של  22ח'ע +  22ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )לסיים סיבוב בסריגת ע'ש לר' 
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  סריגת גובה התיק שלב שני 

 ע',  8** לעלות  -ס"מ נסרג באופן רציף ללא סיום סיבוב בסריגת עין שטוחה  40עד לקבלת גובה של  7סיבוב 

  ס"מ. 40 אל הרווח הבא משמאל לסרוג ח'ע ** לחזור על הפעולות בין הכוכביות עד לקבלת גובה של

 

 סריגת רצועות לתיק  שלב שלישי

 סמני עם סמן צמר את תחילת הסיבוב ובכל סיבוב הזיזי אותו אל הסיבוב החדש כדי לסמן התחלה וסוף סיבוב.

 

 ת'( 161ח'ע ** עד לסוף הסיבוב. ) 7ח'ע, ** אל הרווח הבא משמאל לסרוג  6אל הרווחה הבא משמאל לסרוג – 1סיבוב 

 

 ת'( 161יז סמן, לאורך כל סיבוב לסרוג ח'ע. )להז – 2סיבוב 

 

 ע',  50הר' הבאים לסרוג ח'ע, לעלות  55ר', אל  25ע', לדלג מעל  50להזיז סמן, אל הר' הבא ח'ע, לעלות  – 3סיבוב 

  ר', עד לסוף הסיבוב לסרוג ח'ע. 25לדלג מעל 

 

 ח'ע, להמשיך לסרוג ח'ע אל כל ר' עד לשרשרת הבאה,  50להזיז סמן, אל הר' הבא ח'ע, אל הרווח הבא משמאל לסרוג  – 4סיבוב 

 ח'ע, עד לסוף הסיבוב לסרוג ח'ע לכל ר'. 50אל השרשרת הבאה לסרוג 

 

 להזיז סמן, לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע, בסיום הסיבוב לסרוג ע'ש אל ר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. – 5סיבוב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /http://www.purlbee.com/2009/09/03/linen-crocheted-knits-whits-tote-grocery: רית קישור לדוגמא מקו
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 כרית כלבלב

 ריבועים קטנים מכל מיני צבעים  45 הכרית מורכבת מ

 הזדמנות נפלאה לסרוג עם שאריות חוטים זו

 

 הוראות סריגה לריבוע קטן

 (מ"מ ושאריות של חוטים )אפשר מכל סוג 4עם מסרגה 

 9. ליצור את טבעת הקסם

 (,עיניים )נחשב לעמוד ראשון בתחילת כל סיבוב 2לעלות  - 1סיבוב 

 ,עמודים 11אל תוך טבעת הקסם לסרוג 

חה אל ראש תפר ראשון מתחילת לסיים את הסיבוב בסריגת עין שטו

 .הסיבוב

 

עמודים אל כל  2עיניים, לאורך כל הסיבוב לסרוג  2לעלות  - 2סיבוב 

 ,ראש מסיבוב קודם

 .לסיים את הסיבוב בסריגת עין שטוחה אל ראש תפר ראשון מתחילת הסיבוב

 

 ,עמודים 3חצאי עמודים + עמוד וחצי +  3לעלות עין אחת ** אל הראש הבא לסרוג  - 3סיבוב 

 ,אל הראש הבא לסרוג עמוד וחצי ** לחזור על הפעולות בין הכוכביות עד לסוף הסיבוב

 .לסיים את הסיבוב בסריגת עין שטוחה אל ראש תפר ראשון מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות

 

 ,וכדי להרכיב מהריבועים כרית כלבלב

 ,כעת סדרי את הריבועים לפי התמונה הימנית

   עם מחט רקמה ומלאי בחומר מילוי לכריותתפרי 

    

 

 :קישור לדוגמא מקורית

pattern.html-square-mini-http://plus3crochet.blogspot.ca/2013/10/solid 

 

  מת הכלבסידור הריבועים לדוג
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 מסרגות 2צעיף לולאה עם 

 

 ס"מ 30ס"מ רוחב  147היקף  גודל סופי

 

 חומרים

 ס"מ 29מ"מ וכבל באורך  5מסרגה עגולה 

 חבילות צמר מכל סוג בצבע א' 3

 חבילות צמר מכל סוג בצבע ב' 2

 מחט רקמה

 סמן צמר

 

 ס"מ 10שורות =  32תפרים לאורך  22 ריבוע מתח

  שום בהוראות להעביר עין אל המסרגה הימנית,כאשר ר –הערה 

 העבירי אותה כפי שאת סורגת שמאל כאשר החוט מאחור.

 

 הוראות סריגה 

  עיניים, 320עם צבע א' להעלות 

  לסגור לסיבוב ולשים לב לא לסובב את העיניים,

 להניח סמן צמר כדי לסמן תחילת סיבוב.

 

 עין למסרגה ימנית( לאורך כל הסיבוב, להזיז סמן.עם צבע א' לסרוג )ימין, להעביר  – 1סיבוב 

  עם צבע א' לסרוג )שמאל, להעביר עין למסרגה ימנית( לאורך כל הסיבוב, להזיז סמן. - 2סיבוב 

 עם צבע ב' )להעביר עין למסרגה ימנית, לסרוג ימין( לאורך כל הסיבוב, להזיז סמן. - 3סיבוב 

 ה ימנית, לסרוג שמאל( לאורך כל הסיבוב, להזיז סמן.עם צבע ב' )להעביר עין למסרג - 4סיבוב 

 

  .1ס"מ כאשר את מסיימת עם סיבוב מספר  27עד לקבלת רוחב  4 – 1לחזור על סיבובים 

 לחתוך צבע ב', ולהמשיך לסרוג עם צבע א' בלבד.

 לאורך כל הסיבוב לסרוג ימין, להזיז סמן. –סיבוב הבא 

 למסרגה ימנית, לסרוג שמאל( לאורך כל הסיבוב, להזיז סמן.עם צבע א' )להעביר עין  -סיבוב הבא 

 

  –סיבוב הורדת עיניים מהמסרגה לסיום 

העיניים הבאות שמאל, להעביר עין ראשונה מעל השנייה ולהחזיר את העין שנותרה אל מסרגה  2את העין הבאה לסרוג שמאל, לסרוג את 

השנייה ולהחזיר אותה אל מסרגה שמאלית( עד שנשארים עם עין אחת על המסרגה,  יחד שמאל, להעביר עין ראשונה מעל 2שמאלית, )לסרוג 

 להשאיר זנב חוט, לחתוך חוט ולהשחיל אותו אל תוך העין האחרונה כדי לייצר קשר.

 

 להחביא את כל קצוות החוטים עם מחט רקמה, להרטיב מעט את הצעיף ולייבש אותו במתיחה קלה כדי לשחרר את הסריגה.

 

 http://www.ravelry.com/2-patterns/library/arrayלדוגמא מקורית: קישור 
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 כיסוי סרוג לספסל ביתי

 .עם דוגמת משושה אחת בגדלים שונים

 

 כדי לסרוג משושה קטן, סורגים מעט סיבובים 

 כולל כלומר לא עד סוף הדוגמא(  6יבוב למשל רק עד ס-)

 .ולמשושה גדול סורגים את כל הסיבובים

   מה שנשאר הוא לתפור אותם ליצירה מושלמת אחת

 

 .הסיבובים נסרגים ברצף ללא סיום עם עין שטוחה הערה

 

 צבעים שונים שמחמיאים זה לזה 3למשושים בוחרים 

 .וצבע רביעי )המקשר( נסרג רק בסיבוב האחרון.

 

שימי לב שהצבע של הסיבוב האחרון יחמיא לצבעים שתבחרי עבור 

 _המשושים

 

 :הוראות סריגה למשושה פשו

 

 (מכל סוג-מ"מ וחוט תואם ) 5עם מסרגה 

 ליצור את טבעת הקסם

 

 חצאי עמודים 6אל תוך טבעת הקסם לסרוג  - 1סיבוב 

 

 (תפרים 21חצאי עמודים אל כל ראש. ) 2לאורך כל הסיבוב לסרוג  - 2סיבוב 

 

 (תפרים 18פעמים. ) 5הפעולות בסוגריים עוד  חצאי עמודים( לחזור על 2)אל הראש הבא חצי עמוד, אל הראש הבא  - 3סיבוב 

 

 ( תפרים 24פעמים. ) 5חצאי עמודים( לחזור על הפעולות בסוגריים עוד  2הראשים הבאים חצי עמוד, אל הראש הבא  2)אל  - 4סיבוב 

 

 ( תפרים 30פעמים. ) 5חצאי עמודים( לחזור על הפעולות בסוגריים עוד  2ראשים הבאים חצי עמוד, אל הראש הבא ה 3)אל  - 5סיבוב 

 

 ( תפרים 36פעמים. ) 5חצאי עמודים( לחזור על הפעולות בסוגריים עוד  2הראשים הבאים חצי עמוד, אל הראש הבא  4)אל  - 6סיבוב 

 

 ( תפרים 42פעמים. ) 5חצאי עמודים( לחזור על הפעולות בסוגריים עוד  2, אל הראש הבא הראשים הבאים חצי עמוד 5)אל  - 7סיבוב 

 

 ( תפרים 48פעמים. ) 5חצאי עמודים( לחזור על הפעולות בסוגריים עוד  2הראשים הבאים חצי עמוד, אל הראש הבא  6)אל  - 8סיבוב 

 

 :הערות כלליות נוספות

 .ם עם סיבוב אחד של צבע מקשרכל משושה, לא משנה באיזה גודל, מסיימי

 מומלץ לא להחליף צבע באופן רציף אלא לסיים את הסיבוב כפי שמוסבר כאן למטה, לחבר את הצבע המקשר ולסרוג איתו סיבוב נוסף

 

 :איך לסיים סיבוב

  מדלגים מעל ראש אחד

 , ואל הראש הבא סורגים עין שטוחה

 .חותכים את החוט ומסתירים קצוות

 

 http://www.flickr.com/photos/17067707@N08/3294412295מקורית  קישור לתמונה
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 שמיכת תינוקות ממוטיבים בשורות
 (מתאים למתחילים)
 

 חומרים
 .מ"מ 3.5מסרגה 

 מ"מ  5.5עד  3 ניתן לסרוג עם צבעים אחרים או להחליף למסרגות

 .בתנאי שסורגים עם חוטים שמתאימים לגודל המסרגה

 גרם 50חבילות של  3.5מכל צבע צריך 

 מומלץ לסרוג עם חוטים שמתאימים לתינוקות

  צבע ירוק יסומן א בדוגמא
 צבע שמנת יסומן ב בדוגמא

 צבע אפרסק יסומן ג בדוגמא
 צבע חרדל יסומן ד בדוגמא

 

 ע מתחריבו

 ס"מ 11.5רוחב מוטיב אחד = 
 ס"מ 11.5גובה מוטיב אחד = 

 

 גודל סופי של השמיכה

 ס"מ X 96.5 ס"מ 73.5
 

 אינדקס

 ע' עין שרשרת
 ע'ש עין שטוחה

 ח'ע חצי עמוד
 ע'מ עמוד

 ר' ראש תפר מסיבוב או שורה קודמת
 תך \ת' תפר 

 עיני שרשרת בשורה קודמת רווח נוצר מסריגת
 .ן אחרתצוי חזרה על רצף פעולות בין הכוכביות עד לסוף הסיבוב אלא אם **

 .הפעמים שרשום מחוץ לסוגריים חזרה על רצף הפעולות הרשומות בתוך הסוגריים כמספר  ( )
 

  הערות
 .החוטים בסיום של כל מוטיב כדי לחסוך זמן בתהליך החיבור, הסתירי את קצוות. 1

 .כדי למנוע מקצוות החוטים לבצבץ, ניתן להדביק אותם עם דבק בדים. 2

 .חילוף צבע מתבצע בסריגת התפר האחרון בשורה. התפר ייסגר עם הצבע החדש .3

 .עיני שרשרת בתחילת שורה נחשבות לתפר עמוד 3 .4

 .מהם למוטיב גדול 4, מחברים 1חידות ממוטיב י 48המוטיבים הקטנים נסרגים בנפרד, ולאחר סריגת . 5

 .מוטיבים קטנים 4מרובעים גדולים שתפורים כל אחד מ  12סה"כ יצאו . 6

 
 הוראות סריגה 

 (48)להכין   מוטיב קטן

 .עיני שרשרת 29עם צבע א' לסרוג 

 (''ת 28ע', לסובב. ) 3כל עיני השרשרת לסרוג ח'ע, לעלות  אל הע' הראשונה מהמסרגה לסרוג ח'ע, לאורך - 1שורה 

 .ע'מ, לעלות ע', לסובב 2פעמים, אל הר' האחרון לסרוג  8ר'(  2ר', )אל הר' הבא לסרוג ע'מ, לדלג מעל  2אל הר' הבא ע'מ, לדלג מעל  - 2שורה 

  ע',  3ר' **, עד סוף השורה, לעלות  2ע', לדלג מעל  2לעלות ר', ** אל הר' הבא ח'ע,  2ע', לדלג מעל  2אל הר' הבא ח'ע, לעלות  - 3שורה 

 (מרווחים של עיני שרשרת 9לסובב. )             
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  2פעמים, אל הר' האחרון  8ע'מ,לדלג מעל הרווח הבא משמאל(  3אל הר' הבא ע'מ, לדלג מעל הרווח הבא משמאל, )אל הר' הבא  - 4שורה 

 ('ת 28', לסובב. )ע'מ, בסריגת הת' האחרון להחליף לצבע ב', לעלות ע            

 . פעמיים ולהחליף לצבע ג' בתפר האחרון של השורה האחרונה 4+  3עם צבע ב' לחזור על שורות  - 8עד  5שורות 

 . פעמיים ולהחליף לצבע ד' בתפר האחרון של השורה האחרונה 4+  3עם צבע ג' לחזור על שורות  - 12עד  9שורות 

  . פעמיים ובסיום לחתוך ולהסתיר קצוות 4+  3ורות עם צבע ד' לחזור על ש - 16עד  13שורות 
 

 .(ד'-א') לפי התרשים 4של יתבצע בקבוצות  ים קטניםחיבור מוטיב

 בתרשים מורכב ממלבנים קטנים. 2מוטיב 

 .יחוברו יחד בתפירה בסוףווצרו יהגדולים שיהריבועים  

 

 

 

 סריגת סיבובי שולי השמיכה

  אופקית עם ע'ש, חברי את צבע א' לפינת המלבן כאשר הצלע הקצרה

 כלומר עכשיו תתקדמי לסרוג אליה( -)

 והצלע הארוכה נמצאת במצב "מאונך

ח'ע  163באותו המקום לסרוג ח'ע, לאורך הצלע הקצרה לפזר  - 1סיבוב 
ח'ע באותו המקום, לאורך  3באופן שווה, אל תוך הפינה הבאה לסרוג 

עוד  , לסרוג ח'ע מפוזרים באופן שווה, בסיום הסיבוב 214הצלע הארוכה לסרוג 
ח'ע אל הפינה שנסרגה ראשונה בסיבוב, לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון 

 ('ת 766מתחילת הסיבוב. )

 .ח'ע באותו המקום ומרכז הפינה יהיה הח'ע השני מבין השלושה 3הערה בהנחיות הבאות, פינה תתבצע ע"י סריגת 

ר', אל הר' הבא  2ע', לדלג מעל  2ע', לדלג מעל ר' אחד, אל הר' הבא ח'ע, )לעלות  2ח'ע באותו המקום, ** לעלות  2לעלות ע', לסרוג  - 2סיבוב 
ח'ע במקום( אל מרכז הפינה מסיבוב קודם **  3 -ע', לסרוג פינה ) 2ח'ע( לסרוג את הפעולות בסוגריים עד שמגיעים אל הפינה הבאה, לעלות 

ע', לדלג מעל ר' אחד, אל הר' הבא  2לדלג מעל ר' אחד, אל הר' הבא ח'ע, )לעלות ע',  2פעמים, לעלות  2לחזור על הפעולות בין הכוכביות עוד 
המקום בו סרוג -ע', אל מרכז הפינה של סיבוב קודם ) 2של תחילת הסיבוב(, לעלות -לסרוג ח'ע( לחזור על הפעולות עד לפינה הראשונה )

 (שרשראות עיניים 258ן מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. )תחילת הסיבוב(, לסרוג עוד ח'ע, לסיים סיבוב בע'ש, אל ר' ת' ראשו

 .עם ע'ש, חברי את צבע ב' לכל פינה על המלבן - 3סיבוב 
ע'מ, לדלג מעל  3ע'מ, ** לדלג מעל הרווח הבא משמאל, אל הר' הבא  3ע'מ באותו המקום, אל הר' הבא  2ע' )נחשב לע'מ(, לסרוג  3לעלות 

 2ע'מ לכל ר' ** לחזור עוד  3הר' הבאים לסרוג  3לסרוג את הפעולות בסוגריים עד שמגיעים אל הפינה הבאה, לאורך הרווח הבא משמאל(, 
ע'מ, לדלג מעל הרווח הבא משמאל( לסרוג את הפעולות  3פעמים על הפעולות בין הכוכביות, לדלג מעל הרווח הבא משמאל, )אל הר' הבא 

ע'מ, לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט,  3ונה של הסיבוב, אל הר' הבא בסוגריים עד שמגיעים אל הפינה הראש
 (ת' 266להסתיר קצוות. )

ע'מ יחשב לרווח הבא לאורך ההנחיות  3קבוצות של  2האמצע בין  -עמודים. ) 3קבוצות של  2עם ע'ש, חברי את צבע ג' באמצע בין  - 4סיבוב 
ע' ** עד לסוף הסיבוב, לסיים בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב  2ע', ** אל הרווח הבא משמאל לסרוג ח'ע, לעלות  2( לעלות 4של סיבוב 

 ('ת 266לחתוך חוט, להסתיר קצוות. )

ע' **  3ות ע', ** אל הרווח הבא משמאל לסרוג ח'ע, לעל 3עם ע'ש, חברי את צבע ד' אל כל רווח עיני שרשרת מסיבוב קודם. לעלות  - 5סיבוב 
 .עד לסוף הסיבוב, לסיים בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב לחתוך חוט, להסתיר קצוות

 

 f…/…/sonoma.pdf-http://www.yarnspirations.com/naturallycaron  תקישור לדוגמא מקורי

http://crochetschool.ravpage.co.il/s
http://www.yarnspirations.com/naturallycaron-files/projects/sonoma/sonoma.pdf
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  שטיחון

 חומרים
 מ"מ. 2מסרגה 

ניתן לסרוג עם מסרגות בגדלים אחרים בתנאי שסורגים עם חוטים שמתאימים 
 לגודל המסרגה.

 ככל שהמסרגה תהיה גדולה יותר, כך השטיח יצא גדול יותר.

 לא משנה של איזו חברה( -מומלץ לסרוג עם חוטי כותנה )
  מ' 250חבילות של  2 –כמות גלילים משוערת 

 קורית ולכן זו הערכה בלבד(ין כמות חבילות בדוגמא המ)לא צו

 של השטיחון בתמונה: גודל סופי
 ס"מ X 20ס"מ  16
 

 אינדקס

 ע' עין שרשרת
 ע'ש עין שטוחה

 ח'ע חצי עמוד
 ע'מ עמוד

 ר' ראש תפר מסיבוב או שורה קודמת
 תך \ת' תפר 

 רווח נוצר מסריגת עיני שרשרת בשורה קודמת
  ות בין הכוכביות עד לסוף הסיבוב אלא אם** חזרה על רצף פעול

 ן אחרת.צוי

 אינו חשוב להצלחת הסריגה(-) ריבוע מתח
 תפרים בדוגמא = 30רוחב 

 ס"מ 10שורות בדוגמא =  44גובה  \ס"מ  10 
 

 עיני שרשרת בתחילת שורה נחשבות לתפר עמוד. 3 ההער
 

 הוראות סריגה

 עיני שרשרת. 74להתחיל עם 

ע' **, עד  2ע', לדלג מעל  2ע', ** אל הע' הבאה לסרוג ח'ע, לעלות  2ע', לדלג מעל  2אל הע' הראשונה מהמסרגה לסרוג ח'ע, לעלות  - 1שורה 
 ע' )נחשב לע'מ(, לסובב. 3ע' אחת לפני סוף השורה, אל הע' האחרונה לסרוג ח'ע, לעלות 

 
ע'מ,  2ע'מ בכל ר' של ח'ע משורה קודמת, אל הח'ע האחרון בשורה לסרוג  3, לסרוג ע'מ באותו המקום, לאורך כל השורה לסרוג  - 2שורה 

 לעלות ע', לסובב.

עמוד לשים לב שסורגים את החצי  -ע', לדלג מעל ר' אחד של ע'מ ולסרוג אל הר' הבא ח'ע ) 2אל הר' הראשון לסרוג ח'ע, ** .לעלות  - 3שורה 
ע', אל הר' האחרון )שזו ע' שלישית  2אל ראש העמוד האמצעי מבין השלושה של שורה קודמת( ** עד לראש אחד לפני סוף השורה, לעלות 

 ע', לסובב. 3שנסרגו בתחילת השורה(, לסרוג ח'ע, לעלות  3מתוך ה

 ס"מ. 16ל פעמים כדי להגיע לגודל ש 17עוד  3עד  2להמשיך לסרוג את שורות  -שורות המשך 
 ניתן להמשיל לסרוג יותר שורות כדי לקבל שטיחון ארוך יותר

 י השטיח ניתן לחבר חוטים בקשירה.לקישוט צדד

 

 קישור אל דוגמא מקורית:
rug-throw-bedroom-blue-http://www.ravelry.com/…/libr…/cherry 

 

http://crochetschool.ravpage.co.il/s
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ravelry.com%2Fpatterns%2Flibrary%2Fcherry-blue-bedroom-throw-rug&h=jAQEJBzdi&enc=AZPNJ_qL9mWDQICs04SbspV5_qAH01Vhe4DgYPBoYuudR__4MIKZf4LXJ0ni9pZYsLx5mazEAxyaR9y4VEtsv-S82uIkdRojhp7Oyoao7y_Z_aut7DbUNSKIesT6Uz95izgd8taitxaJOCeEdmrraGjiK_Eb88grKcttZ27WyWvfzw&s=1
https://www.facebook.com/CrochetSchool/photos/a.216035841823096.48189.178747348885279/640551236038219/?type=1
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  שאל אוורירי עם מסרגה אחת

 

 חומרים

  מ"מ וחוט בעובי תואם מומלץ כותנה 10מסרגה 

 

 אינדקס

 ע' עין שרשרת

 ע'ש עין שטוחה

 ח'ע חצי עמוד

 ע'מ עמוד

 ר' ראש תפר מסיבוב או שורה קודמת

 תך \ת' תפר 

 ן אחרתצוי ** חזרה על רצף פעולות בין הכוכביות עד לסוף הסיבוב אלא אם

 

 ריבוע מתח

 ס"מ 2.54חצאי עמודים לאורך השורה =  3רוחב 

 ס"מ 2.54שורות =  3גובה 

 מבוגרמידה אחת 

  הערות

 הסריגה מתבצעת בסיבובים רציפים ללא סיום סיבוב עם עין שטוחה.. 1

 בסיום כל סיבוב מעבירים את הסמן אל התפר האחרון שנסרג.    

 לת סיבוב נחשבות לתפר עמודעיני שרשרת בתחי 3. 2

 

 וראות סריגהה

 עיני שרשרת, לסגור את השרשרת לטבעת ע"י ע'ש. )) לשים לב לא לסובב את השרשרת ** 105להתחיל עם 

 ת'( 105לעלות ע', לאורך כל עיני השרשרת לסרוג ח'ע לכל ע', בסיום הסיבוב לסמן את התפר האחרון שנסרג. ) - 1סיבוב 

 ת'( 105לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע. ) - 4עד  2סיבוב 

ר' **, לסיים בע'ש לר'  2ע', לדלג מעל  3ע'מ, לעלות  3ר', ** אל הר' הבא  2ע', לדלג מעל  3ע'מ באותו המקום, לעלות  2ע',  3לעלות  - 5סיבוב 

 קבוצות של ע'מ(. 35ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )

ע' ** אל הרווח הבא  3ע'מ( באותו המקום, לעלות  2ע',  3הר' הבאים ע'ש, אל הרווח הבא משמאל לסרוג )ע'ש,  2ך לאור - 22עד  6סיבוב 

  ע' ** לסיים בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. 3ע'מ, לעלות  3משמאל 

ח'ע בכל רווח של עיני שרשרת. לסיים בע'ש  2סרוג עמודים מסיבוב קודם, לעלות ע', ול 2לעלות ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע בין  - 23סיבוב 

 לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב.

 לעלות ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע אל כל ר' ואל כל ע' שרשרת. בסיום לחתוך חוט ולהסתיר קצוות - 24סיבוב 

 

 פרנזים

 ס"מ. 46חוטים יחד באורך  3לחתוך 

 2יחד ולקפל ל  לאחוז את כל החוטים

להכניס את המסרגה לאחד הראשים של הסיבוב האחרון, לתפוס את החוטים במרכז הקיפול ולמשוך דרך הראש, ללפף את קצוות החוטים על 

 המסרגה ולמשוך אותם דרך הלולאה שעל המסרגה.

 הקצוות, תקבע את החוטים במקום. 2כעת המשיכה של 

 

  םהמשיכי לחבר עוד חוטים במרווחים שווי

 לאורך ההיקף של הסיבוב האחרון.

 

 http//:www.freepatterns.com/detail.html?code=FC00813&cat_id=340לדוגמא מקורית קישור 

  

http://crochetschool.ravpage.co.il/s
http://www.freepatterns.com/detail.html?code=FC00813&cat_id=340
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 !או אפילו שטיח רך לחדר הילדים שכרית נח
 

 חומרים
 מ"מ 5עד  4מסרגה 

 .מומלץ לסרוג את כל השאריות אל הפרויקט הזה
 .5עד  4בהנחה שהחוטים יתאימו למסרגות 

 
 חומר מילוי לכריות או בובות

 מחט רקמה
 מספרים
 סמן צמר

 חוט ומחט תפירה
 

 אינדקס
 עין שטוחה –ע'ש 
 חצי עמוד –ח'ע 
 חילוף צבע –ח'צ 

 ראש תפר מסיבוב קודם –ר' 
 תך \תפר  –ת' 

 .סוגריים כמספר הפעמים שרשום מחוץ לסוגרייםלחזור על הפעולות בתוך ה ( )– 
 

 הסבר איך להחליף צבע
שימי לב, מומלץ להחליף צבע תמיד באותו המקום )גם אם יוצאת "מדרגה" במעברי הצבעים( וכך, כאשר תופרים את הנחש לכרית או שטיח 

 .מגולגל, ניתן לתפור באזור בו החלפת צבעים וכך להסתיר את המדרגות
 

לולאות על  2עם הצבע הנוכחי, להכניס את המסרגה אל הראש האחרון בסיבוב, ללפף חוט ולמשוך דרך הראש )יש   רציפההחלפת צבע 
חילוף צבע  –הלולאות שנותרו על המסרגה  2המסרגה(, לעזוב את הצבע הנוכחי ולקחת צבע חדש, להניח אותו על המסרגה ואיתו לסגור את 

 .נוצר
 

 , ס"מ מהחוט הקודם 10סמן ולהשאיר זנב של בשלב זה, להעביר   המלצה
 .לחתוך את החוט הקודם להמשיך לסרוג עם הצבע החדש תוך כדי שאת מסתירה את קצה החוט הקודם

 
  http://goo.gl/NlROL4  לסרטון איך ליצור את טבעת הקסם עברי אל דף הקורס באתר

 
 

 .הסריגה מתבצעת בסיבובים רציפים, בסיום כל סיבוב להעביר סמן .1הערה 
 .כל כמה סיבובים צריך למלא את הנחש כדי לא להיאבק במילוי בשלב מאוחר יותר .2הערה 

 
 סריגה הוראות
 ('ת 8ח'ע, להניח סמן צמר. ) 8אל תוך טבעת הקסם לסרוג  - 1סיבוב 
 ('ת 8לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע, בסוף הסיבוב להזיז סמן. ) - 3עד  2סיבוב 
 ('ת 12פעמים, להזיז סמן. ) 4ח'ע, אל הר' הבא ח'ע(  2)אל הר' הבא  – 4סיבוב 

 
  –הערה חשובה

 .בשלב זה הסריגה מתחילה להתקפל כמו קערה קטנה
את הסריגה לצד ימין, החוט הקצר שנותר מיצירת טבעת הקסם ישכב אחרי שתהפכי  –טיפ ) עליך להפוך את הסריגה כך שצד ימין פונה החוצה

 .(בתוך הקערה ומבחוץ לא תראי אותו
 

 ('ת 12לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע, בסוף הסיבוב להזיז סמן. ) – 7עד  5סיבוב 
 ('ת 16פעמים, להזיז סמן. ) 4הר' הבאים ח'ע(  2ח'ע, לאורך  2)אל הר' הבא  – 8סיבוב 
 ('ת 16לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע, בסוף הסיבוב להזיז סמן. ) – 16עד  9סיבוב 

 
 .להחליף צבע לפי ההסבר וההמלצה שרשומה לפני תחילת ההוראות 16בסיום סיבוב 

http://crochetschool.ravpage.co.il/s
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FNlROL4&h=dAQH9ZXsM&enc=AZO3XsN3G3aD3pqXu0R3_kXfxadrwPuTsKxqCK2FnYylsGq53pJBUAp23ZRUy6s07h3cOoXXO0nW0eYAn5vdISNZIOfEsLSZ7IzmEUIem_7WAGJA2ZuY1DDHmqgFjASHbT8XqNZ2ip1EaUK2fKW0EtQB&s=1
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 ('ת 16לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע, בסיום הסיבוב להזיז סמן. ) – 22עד  17סיבוב 
 

 .כדי שתוכלי לקפל אותו בתפירה ללא בעיה צריך להישאר ללא חומר מילוי שימי לב שאת הקצה המחודד .כעת ניתן להתחיל למלא את הנחש
 

 .סיבובים למלא בחומר מילוי את החלק שכבר נסרג 10וכל  סיבובים להחליף צבע 5כל  –ועד לאורך הנחש הרצוי  23סיבוב 
 

  - וסףסיבובי סיום הנחש נועדו כדי לצמצם את הסריגה לקצה מחודד נ
 

 ('ת 12פעמים, להזיז סמן. ) 4הר' הבאים לסרוג ח'ע(  2הר' הבאים לצמצם לאחד, לאורך  2)את  - 1סיבוב סיום 
 

 ('ת 12לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע, בסוף הסיבוב להזיז סמן. ) – 9עד  2סיבוב סיום 
 

 ('ת 8, להזיז סמן. )פעמים 4הר' הבאים לצמצם לאחד, אל הר' הבא לסרוג ח'ע(  2)את  - 10סיבוב סיום 
 

 ('ת 8לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע, בסוף הסיבוב להזיז סמן. ) – 14עד  11סיבוב סיום 
 

 .הר' של הסיבוב בתפירה 8ס"מ חוט, לחתוך ולסגור את  15, להשאיר 14בסוף סיבוב 
 

 ,התפירה מתבצעת בסיבובים רציפים
 זה שריק מחומר מילוי(,  3 עד 1עם חוט ומחט תפסי את הקצה הראשון של הנחש )סיבוב 

 .( ובצעי תפירה ראשונה כדי להחזיק את הקיפול טוב6עד  4קפלי אותו לכיוון האזור המלא יותר )סיבובים 
 

 .(כעת תפסי את שאר הנחש בתפריה כך שכל הצינור שהתקבל מסובב כמו ספיראלה )כמו בתמונה
 .רציף כדי שלא יראו את המדרגותאני מזכירה, לחבר את כל הגוף במקומות בו בצעת חילוף צבע 

 
 wardi-6172421433/in/faves/photos/swankdollar/https://www.flickr.com קישור לאתר המקורי של התמונה
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 חודשים עד שנה 6כובע בולדוג מדליק לגיל 

 ס"מ 44היקף ראש 

 

 חומרים

  מ"מ 5מסרגה 

 חוט אקרילן תואם למסרגה

 חתיכות קטנות של בד לבד בצבע לבן, שחור, אדום

 מחט רקמה

 מספריים

דבק לבדים )אם אין, ניתן לתפור את חלקי הפנים כל 

 הכובע(

 כריות \חומר מילוי לבובות 

 סמן צמר

 

 אינדקס

 עין שרשרת -ע' 

 עין שטוחה -ע'ש 

 חצי עמוד -ח'ע 

 עמוד וחצי –ע'מח 

 ראש תפר -ר' 

 תך \תפר  -ת' 

 הנחיות בדוגמא** לחזור על רצף הפעולות בין הכוכביות לפי ה

 

לולאות על המסרגה, ללפף חוט  3)להכניס את המסרגה אל המקום המצוין בדוגמא, ללפף חוט ולמשוך( לחזור עוד פעם אחת, יש  –צמצום ח'ע 

 צמצום ח'ע נוצר. –ולסגור את כל הלולאות יחד 

 

  הערות

 לות ע' אחת באוויר כדי להתחיל את הסיבוב הבא.. לסיים כל סיבוב בסריגת עין שטוחה ולע1

 . עין שרשרת בתחילת כל סיבוב לא נחשבת לתפר עמוד וחצי.2

 ס"מ בסוף סיבובי ההרחבות( 14. בסיום כל סיבוב לבדוק את קוטר העיגול השטוח. )צריך להיות כמעט 3

 6-5.5עם מסרגה ולכובע גדול יותר  4.5-4. לקבלת כובע צפוף יותר ניתן לסרוג עם מסרגה 4

 

 לכובעהוראות סריגה 

 עיני שרשרת ולסגור לטבעת בסריגת עין שטוחה. 4להתחיל עם 

 ת'( 8ע'מח, לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. ) 8אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 1סיבוב 

 

 ת'( 16ע'מח לכל ר', לסיים סיבוב בע'ש אל תוך ת' ראשון מתחילת הסיבוב. ) 2ורך כל הסיבוב לסרוג להניח סמן צמר, לעלות ע', לא – 2סיבוב 

 

 ע'מח **  2להזיז סמן, לעלות ע', ** אל הר' הבא ע'מח, אל הר' הבא  – 3סיבוב 

 ת'( 24עד לסוף הסיבוב, לסיים סיבוב בע'ש אל תוך ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )

 

 ע'מח **  2הר' הבאים ע'מח, אל הר' הבא  2, לעלות ע', ** לאורך להזיז סמן – 4סיבוב 

 ת'( 32עד לסוף הסיבוב, לסיים סיבוב בע'ש אל תוך ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )
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 ע'מח **  2הר' הבאים ע'מח, אל הר' הבא  3להזיז סמן, לעלות ע', ** לאורך  – 5סיבוב 

 ת'( 40אשון מתחילת הסיבוב. )עד לסוף הסיבוב, לסיים סיבוב בע'ש אל תוך ת' ר

 

 ע'מח **  2הר' הבאים ע'מח, אל הר' הבא  4להזיז סמן, לעלות ע', ** לאורך  – 6סיבוב 

 ת'( 48עד לסוף הסיבוב, לסיים סיבוב בע'ש אל תוך ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )

 

 **  ע'מח 2הר' הבאים ע'מח, אל הר' הבא  5להזיז סמן, לעלות ע', ** לאורך  – 7סיבוב 

 ת'( 56עד לסוף הסיבוב, לסיים סיבוב בע'ש אל תוך ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )

 

 ס"מ. אם יצא גדול יותר, ניתן לפרום סיבוב אחד** 14** בשלב זה, קוטר העיגול צריך להיות 

 

 מ"מ(, אז סרגי סיבוב נוסף כך: 5** אם יצא קטן יותר )זה יכול לקרות אם את סורגת עם מסרגה קטנה מ 

 ע'מח **  2הר' הבאים ע'מח, אל הר' הבא  6להזיז סמן, לעלות ע', ** לאורך  – 8סיבוב 

 ת'( 64עד לסוף הסיבוב, לסיים סיבוב בע'ש אל תוך ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )

 

 סיבוב סיום של הכובע

 ילת הסיבוב, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.לעלות ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח לכל ר', לסיים סיבוב בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתח

 

 אוזניים

 הסיבובים נסרגים ברצף ללא סיום בע'ש.

 

 ת'( 6ח'ע. ) 6אל תוך טבעת הקסם לסרוג  - 1סיבוב 

 

 ת'( 12ח'ע לכל ר'. ) 2להניח סמן, לאורך כל הסיבוב לסרוג  – 2סיבוב 

 

לסיים בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב, להשאיר  8סיבוב לסרוג ח'ע לכל ר', בסוף סיבוב להזיז סמן, לאורך כל ה – 8עד  3סיבוב 

 מספיק חוט לתפירה, לחתוך חוט.

 

 

 קפל בולט מעל הפה

 הסיבובים נסרגים ברצף ללא סיום בע'ש.

 

 ת'( 6ח'ע. ) 6אל תוך טבעת הקסם לסרוג  - 1סיבוב 

 

 ת'( 12ח'ע לכל ר'. ) 2ניח סמן, לאורך כל הסיבוב לסרוג לה – 2סיבוב 

 

 ת'( 18ח'ע **, עד לסוף הסיבוב. ) 2להזיז סמן, ** אל הר' הבא ח'ע, אל הר' הבא  – 3סיבוב 

 

 ת'( 18לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע לכל ר', למלא בחומר מילוי לפני שממשיכים. ) – 7עד  4סיבוב 

 

 ת'( 12הר' הבאים לצמצם **, עד לסוף הסיבוב. ) 2הר' הבא ח'ע, את  להזיז סמן, ** אל – 8סיבוב 

 

 ת'( 12לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע לכל ר', למלא בחומר מילוי לפני שממשיכים. ) – 23עד  9סיבוב 
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 ת'( 18ח'ע **, עד לסוף הסיבוב. ) 2להזיז סמן, ** אל הר' הבא ח'ע, אל הר' הבא לסרוג  – 24סיבוב 

 

 ת'( 18לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע לכל ר', למלא בחומר מילוי לפני שממשיכים. ) – 28עד  25סיבוב 

 

 ת'( 12הר' הבאים לצמצם **, עד לסוף הסיבוב. ) 2להזיז סמן, ** אל הר' הבא ח'ע, את  – 29סיבוב 

 

 **למלא בפעם האחרונה חומר מילוי לפני הסיבוב האחרון והסגירה**

 

 ת'( 6, לאורך כל הסיבוב לסרוג צמצומים. )להזיז סמן – 30סיבוב 

 בסוף הסיבוב להשאיר חוט לסגירת החור הקטן שנותר, לחתוך, לתפור את החור שנשאר עם מחט רקמה, להסתיר קצוות.

 

 הכיני כעת:

 (לפה-לאף( ועוד חצי עיגול )-לעיניים(, אליפסה אחת )-עיגולים ) 2מהבד השחור לחתוך 

 לעיניים(, רצועה קטנה של שיניים.-עיגולים קטנים יותר מהשחורים ) 2מהבד הלבן לחתוך 

 מהבד האדום לחתוך צורת עלה קטן עבור הלשון.

 

 חיבורים:

 מקמי את קיפול האף על הכובע והדביקי את חלקי הפנים בהתאמה לתמונה.

 ם לב לא למלא אותם בחומר מילוי()לשי 6את האוזניים לתפור על סיבוב 

 

 http/:/imhooked25.blogspot.mx/2013/05/hat.html-dog-jake קישור לדוגמא מקורית
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