
 _____________________________________________ת לכובעיםאוסף הוראות סריגה במסרגה אח

__________________________________________________________________________ 
 לתרומת כובעים סרוגים נא לשלוח לכתובת : 

 גבעתיים לידי יונית 4רביבים  734האגודה למלחמה בסרטן ת.ד 
 

1 

 

 

 כובעים
 חוברת הוראות סריגה במסרגה אחת

 כל ההוראות תורגמו לעברית מאתרים שונים בעולם.
 בסיום כל דוגמא ניתן למצוא קישור שמוביל אל האתר המקורי ממנו נלקחה הדוגמא

 

רומות של כובעים יתקבלו באהבה רבה אל הכתובת ת
 המצוינת בתחתית כל עמוד לאורך החוברת.
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 חומרים

 מ"מ וחוט תואם למסרגה  5.5מסרגה 
 ו חשוב כל עוד הוא מתאים לגודל המסרגה()סוג החוט אינ

 מחט רקמה 
 מספריים
 סמן צמר

 **שימי לב ששינוי בגודל מסרגה או עובי חוט 
 ישפיעו על הגודל הסופי של הכובע**

 

 ריבוע מתח
 ס"מ  21שורות =  21תפרים של עמוד וחצי לאורך  21

 
 אינדקס

 עמוד וחצי –ע'מח 
 תך \תפר  –ת' 
 קודםראש תפר מסיבוב  –ר' 
 חזרה על רצף הפעולות בתוך הסוגריים כמספר הפעמים שרשום מחוץ לסוגריים. –) ( 

 
 הכובעים נסרגים בסיבובים רציפים ובסיום כל סיבוב צריך להעביר סמן. הערה

 
 הוראות סריגה לכובעי בסיס בכל המידות

 
 גובה הכובע   ס"מ  1...,  ס"מ 37 היקף ראש – לגיל שבועכובע 
 ת'( 8ע'מח. ) 8ל תוך טבעת הקסם לסרוג א – 2סיבוב 
 ת'( 21ע'מח לכל ר'. ) 1לאורך כל הסיבוב לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 12פעמים. ) X 8ע'מח, אל הר' הבא ע'מח(  1)אל הר' הבא לסרוג  – 3סיבוב 
 ת'( 31פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  1ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 2סיבוב 
 פעמים, לאורך שאר הר' של  X 3הר' הבאים ע'מח(  3ע'מח, לאורך  1הר' הבא לסרוג  )אל – 5סיבוב 

 ת'( 33הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. )     

 ת'( 35לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. ) – 1סיבוב 
 ת'( 35. )1לחזור על סיבוב  – 21עד  7סיבובים 

 שטוחות משוחררות, בסוף הסיבוב לחתוך חוט ולהסתיר לאורך כל הסיבוב לסרוג עיניים  – 23סיבוב 
 ת'( 35) קצוות.               

 
 גובה הכובע   ס"מ  3.3.,  ס"מ  70.1 היקף ראש – חודשים   0-3לגיל כובע 
 ת'( 8ע'מח. ) 8אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21ע'מח לכל ר'. ) 1לאורך כל הסיבוב לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 12פעמים. ) X 8ע'מח, אל הר' הבא ע'מח(  1)אל הר' הבא לסרוג  – 3 סיבוב

 ת'( 31פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  1ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  3ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 5סיבוב 
 פעמים, לאורך שאר הר' של  X 2הר' הבאים ע'מח(  4'מח, לאורך ע 1)אל הר' הבא לסרוג  – 1סיבוב 

 ת'( 42הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. )     

 ת'( 21לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. ) – 7סיבוב 
 ת'( 21. )7לחזור על סיבוב  – 23עד  8סיבובים 

 סוף הסיבוב לחתוך חוט ולהסתיר לאורך כל הסיבוב לסרוג עיניים שטוחות משוחררות, ב – 25סיבוב 
 ת'( 21) קצוות.               
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 גובה הכובע   ס"מ  7.,  ס"מ 73 היקף ראש – חודשים   3-6לגיל כובע 
 ת'( 8ע'מח. ) 8אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21ע'מח לכל ר'. ) 1לאורך כל הסיבוב לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 12פעמים. ) X 8ע'מח, אל הר' הבא ע'מח(  1)אל הר' הבא לסרוג  – 3סיבוב 
 ת'( 31פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  1ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  3ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 5סיבוב 
 פעמים, לאורך שאר הר' של  X 5ע'מח( הר' הבאים  2ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 1סיבוב 

 ת'( 25הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. )               
 ת'( 25לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. ) – 7סיבוב 

 ת'( 25. )7לחזור על סיבוב  – 22עד  8סיבובים 
 תוך חוט ולהסתיר לאורך כל הסיבוב לסרוג עיניים שטוחות משוחררות, בסוף הסיבוב לח – 25סיבוב 

 ת'( 25) קצוות.               
 

 גובה הכובע   ס"מ  7.6.,  ס"מ 71.4 היקף ראש – חודשים 1.-6לגיל כובע 
 ת'( 8ע'מח. ) 8אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21ע'מח לכל ר'. ) 1לאורך כל הסיבוב לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 12פעמים. ) X 8הר' הבא ע'מח(  ע'מח, אל 1)אל הר' הבא לסרוג  – 3סיבוב 
 ת'( 31פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  1ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  3ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 5סיבוב 
 ת'( 28פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  2ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 28לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. ) – 7סיבוב 

 ת'( 28. )7לחזור על סיבוב  – 25עד  8סיבובים 
 לאורך כל הסיבוב לסרוג עיניים שטוחות משוחררות,  – 21סיבוב 

 ת'( 21) בסוף הסיבוב לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.                 
 

 גובה הכובע   ס"מ  ..1.,  ס"מ 1..7 היקף ראש – םחודשי 1-17.לגיל כובע 
 ת'( 8ע'מח. ) 8אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21ע'מח לכל ר'. ) 1לאורך כל הסיבוב לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 12פעמים. ) X 8ע'מח, אל הר' הבא ע'מח(  1)אל הר' הבא לסרוג  – 3סיבוב 
 ת'( 31פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  1, לאורך ע'מח 1)אל הר' הבא לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  3ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 5סיבוב 
 ת'( 28פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  2ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 1סיבוב 
 פעמים, לאורך שאר הר' של  X 3ע'מח(  הר' הבאים 5ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 7סיבוב 

 ת'( 52הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. )               
 ת'( 52לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. ) – 8סיבוב 

 ת'( 52. )8לחזור על סיבוב  – 21עד  9סיבובים 
 חתוך חוט ולהסתיר לאורך כל הסיבוב לסרוג עיניים שטוחות משוחררות, בסוף הסיבוב ל – 27סיבוב 

 ת'( 52) קצוות.               
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 גובה הכובע   ס"מ  6.1., ס"מ ..10היקף ראש  – שנים 3-1לגיל כובע 
 ת'( 8ע'מח. ) 8אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21ע'מח לכל ר'. ) 1לאורך כל הסיבוב לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 12פעמים. ) X 8'מח, אל הר' הבא ע'מח( ע 1)אל הר' הבא לסרוג  – 3סיבוב 
 ת'( 31פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  1ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  3ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 5סיבוב 
 ת'( 28פעמים. ) X 8ח( הר' הבאים ע'מ 2ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 1סיבוב 
 פעמים, לאורך שאר הר' של  X 1הר' הבאים ע'מח(  5ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 7סיבוב 

 ת'( 52הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. )               
 ת'( 52לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. ) – 8סיבוב 

 ת'( 52. )8לחזור על סיבוב  – 21עד  9סיבובים 
 לאורך כל הסיבוב לסרוג עיניים שטוחות משוחררות, בסוף הסיבוב לחתוך חוט ולהסתיר  – 27סיבוב 

 ת'( 52) קצוות.               
 

 גובה הכובע   ס"מ  4.4., ס"מ 13.3היקף ראש  – שנים 0.-6לגיל כובע 
 ת'( 8ע'מח. ) 8אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21ע'מח לכל ר'. ) 1סיבוב לסרוג לאורך כל ה – 1סיבוב 
 ת'( 12פעמים. ) X 8ע'מח, אל הר' הבא ע'מח(  1)אל הר' הבא לסרוג  – 3סיבוב 
 ת'( 31פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  1ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21) פעמים. X 8הר' הבאים ע'מח(  3ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 5סיבוב 
 ת'( 28פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  2ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 51פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  5ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 7סיבוב 
 ת'( 51לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. ) – 8סיבוב 

 ת'( 51. )8לחזור על סיבוב  – 27עד  9סיבובים 
 לאורך כל הסיבוב לסרוג עיניים שטוחות משוחררות, בסוף הסיבוב לחתוך חוט ולהסתיר  – 28סיבוב 

 ת'( 51) קצוות.               
 

 גובה הכובע(ס"מ  7..., ס"מ ..11)היקף ראש  S –כובע במידת מבוגר 
 ת'( 8ע'מח. ) 8אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21ע'מח לכל ר'. ) 1ל הסיבוב לסרוג לאורך כ – 1סיבוב 
 ת'( 12פעמים. ) X 8ע'מח, אל הר' הבא ע'מח(  1)אל הר' הבא לסרוג  – 3סיבוב 
 ת'( 31פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  1ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21ים. )פעמ X 8הר' הבאים ע'מח(  3ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 5סיבוב 
 ת'( 28פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  2ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 51פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  5ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 7סיבוב 
 ל פעמים, לאורך שאר הר' ש X 2הר' הבאים ע'מח(  1ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 8סיבוב 

 ת'( 11הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. )               
 ת'( 11לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. ) – 9סיבוב 

 ת'( 11. )9לחזור על סיבוב  – 28עד  21סיבובים 
 לאורך כל הסיבוב לסרוג עיניים שטוחות משוחררות, בסוף הסיבוב לחתוך חוט ולהסתיר  – 29סיבוב 

 ת'( 11) קצוות.              
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 גובה הכובע(ס"מ  1., ס"מ 7..1)היקף ראש  M –כובע במידת מבוגר 
 ת'( 8ע'מח. ) 8אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21ע'מח לכל ר'. ) 1לאורך כל הסיבוב לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 12פעמים. ) X 8ע'מח, אל הר' הבא ע'מח(  1)אל הר' הבא לסרוג  – 3סיבוב 
 ת'( 31פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  1ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  3ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 5סיבוב 
 ת'( 28פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  2ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 51פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  5ע'מח, לאורך  1הבא לסרוג )אל הר'  – 7סיבוב 
 פעמים, לאורך שאר הר' של  X 7הר' הבאים ע'מח(  1ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 8סיבוב 

 ת'( 13הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. )                
 ת'( 13לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. ) – 9סיבוב 

 ת'( 13. )9לחזור על סיבוב  – 29עד  21סיבובים 
 לאורך כל הסיבוב לסרוג עיניים שטוחות משוחררות, בסוף הסיבוב לחתוך חוט ולהסתיר  – 11סיבוב 

 ת'( 13) קצוות.               
 

 (גובה הכובעס"מ  1.6., ס"מ 60.1)היקף ראש  L –כובע במידת מבוגר 
 ת'( 8ע'מח. ) 8רוג אל תוך טבעת הקסם לס – 2סיבוב 
 ת'( 21ע'מח לכל ר'. ) 1לאורך כל הסיבוב לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 12פעמים. ) X 8ע'מח, אל הר' הבא ע'מח(  1)אל הר' הבא לסרוג  – 3סיבוב 
 ת'( 31פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  1ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 21פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  3'מח, לאורך ע 1)אל הר' הבא לסרוג  – 5סיבוב 
 ת'( 28פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  2ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 1סיבוב 
 ת'( 51פעמים. ) X 8הר' הבאים ע'מח(  5ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 7סיבוב 
 ת'( 12פעמים. ) X 8אים ע'מח( הר' הב 1ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 8סיבוב 
 פעמים, לאורך שאר הר' של  X 1הר' הבאים ע'מח(  7ע'מח, לאורך  1)אל הר' הבא לסרוג  – 9סיבוב 

 ת'( 11הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. )               
 ת'( 11לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח אל כל ר'. ) – 21סיבוב 

 ת'( 11. )21וב לחזור על סיב – 11עד  22סיבובים 
 לאורך כל הסיבוב לסרוג עיניים שטוחות משוחררות, בסוף הסיבוב לחתוך חוט ולהסתיר  – 12סיבוב 

 ת'( 11) קצוות.              
 
 

 קישור לדוגמא מקורית:
hat.html-beanie-crochet-double-half-://oombawkadesigncrochet.com/2014/02/freehttp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://oombawkadesigncrochet.com/2014/02/free-half-double-crochet-beanie-hat.html
http://oombawkadesigncrochet.com/2014/02/free-half-double-crochet-beanie-hat.html
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 עד חודשיים( 1הוראות סריגה בעברית לכובע בסגנון ריבוע גרני )מתאים לגיל 

 ס"מ 31היקף ראש 
 ס"מ 23גובה )לא כולל שלי הכובע( 

 
 :חומרים

 אקרילן מותאם לתינוקות %211צמר 
 מ"מ 2.5מ"מ עד  2מ"מ )אפשר לסרוג עם  2.15גה מסר

 מחט רקמה
 

 :אינדקס
 עין שרשרת –ע' 

 עין שטוחה –ע'ש 
 עמוד -ע'מ 

 עמוד וחצי –ע'מח 
 נוצר ע"י סריגת עין שרשרת מסיבוב קודם –רווח 

 ראש תפר –ר' 
 תך \תפר  –ת' 

 **לחזור על רצף הפעולות בין הכוכביות לפי ההנחיות בדוגמא 
 עיני שרשרת בתחילת סיבוב = תפר עמוד וחצי 1עליית  **הערה**

 
 הוראות:

 עיני שרשרת ולסגור אותן לטבעת ע"י סריגת עין שטוחה. 3להתחיל עם 
 ע'מח,  21ע' )נחשב לע'מח(, אל תוך הטבעת לסרוג  1לעלות  – 2סיבוב 

 ת'(. 22לסיים סיבוב בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )
 

 ע'מח לכל ר',  1ע', לסרוג ע'מח באותו המקום, לאורך כל הסיבוב לסרוג  1עלות ל – 1סיבוב 
 ת'( 11הסיבוב. ) לסיים סיבוב בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת

 
 הר' הבאים לסרוג ע'מח,  1ע', לסרוג ע'מח באותו המקום, לאורך  1לעלות  - 3סיבוב 

 ע'מח באותו המקום,  1עד לר' אחרון, בר' אחרון לסרוג  *הר' הבאים ע'מח * 1ע'מח, לאורך  1** אל הר' הבא 
 ת'(. 31לסיים סיבוב בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )

 
 ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח לכל ר', לסיים סיבוב בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון  1לעלות  - 2סיבוב 

 ת''(. 31מתחילת הסיבוב. )
 

 יף צבע כל סיבוב.ניתן להחל 5החל מסיבוב 
 
 **הערה** חילוף צבע והתחלת סיבוב מתבצע כך: 

בסיום סיבוב, חותכים את החוט של הצבע הנוכחי ומחברים צבע חדש במקום אחר לאורך הסיבוב ע"י סריגת עין שטוחה, עולים 
 עמודים באותו המקום. 3 עמודים( וסורגים עוד 2עיניים נחשבות לעמוד ראשון מתוך הצדפה שמורכבת מ  1 -שרשרת ) עיני 1
 

 3ע' , לסרוג עוד  1)ההוראות נכתבו ללא הוראה לחילוף צבע, כדי להחליף צבע ראי הערה לפני סיבוב זה(, לעלות  – 5סיבוב 
ר' ** עד לסוף,  1ע'מ, לעלות ע', לדלג מעל  2הת' הבאים לסרוג  1ר', ** בין  1המקום, לעלות ע', לדלג מעל  ע'מ באותו

 צדפות לאורך הסיבוב(. 21ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. ) יום הסיבוב לסרוגהסיבוב, בס
 

 עמודים נסרגת בתוך רווח עין שרשרת מסיבוב קודם(, 2)מסיבוב זה והילך, צדפה בת  – 23עד  1סיבוב 
ות ע' ** עד לסוף, ע'מ, לעל 2ע'מ באותו המקום, לעלות ע', ** אל הרווח הבא משמאל לסרוג  3ע' , לסרוג עוד  1לעלות 

 הסיבוב לסרוג ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב . הסיבוב, בסיום
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 ,המשך לשולי הכובע

ע'מח  1לעלות ע', לסרוג ע'מח באותו המקום )אל ר' הע'מ הראשון בצדפה( , לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח לכל ר' ו  – 2סיבוב 
 בוב לסרוג ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב.שרשרת מסיבוב קודם. בסיום הסי לכל רווח עין

 
ע'מח, אל הר' הבא לסרוג ע'מח  1ע'מח באותו המקום, אל הר' הבא ע'מח, ** ל הר' הבא לסרוג  1לעלות ע' לסרוג  – 1סיבוב 

 הסיבוב, לסיים סיבוב בסריגת ע'ש אל ע' השרשרת מתחילת הסיבוב. ** עד לסוף
 

 1ע'מח, לאורך  1הר' הבאים לסרוג ע'מח לכל ר' ** אל הר' הבא  1ח באותו המקום, לאורך ע'מ 1לעלות ע', לסרוג  – 3סיבוב 
 ע'מח ** עד לסוף עד לסוף הסיבוב, לסיים סיבוב בסריגת ע'ש אל ע' השרשרת מתחילת הסיבוב. הר' הבאים

 
 
 

ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב, לעלות ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח לכל ר', לסיים סיבוב בסריגת  – 5עד  2סיבוב 
 ולהסתיר קצוות. לחתוך חוט

 
 קישור לאתר המקורי של הדוגמא:

pattern.html-crochet-free-girl-byba-hat-sun-stitch-http://mymerrymessylife.com/2012/04/granny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mymerrymessylife.com/2012/04/granny-stitch-sun-hat-baby-girl-free-crochet-pattern.html
http://mymerrymessylife.com/2012/04/granny-stitch-sun-hat-baby-girl-free-crochet-pattern.html
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 הוראות סריגה בעברית לכובע הלו קיטי

 
 חומרים
 מ"מ 5מ"מ + מסרגה  2מסרגה 

 אקרילן %211כדור  2צמר לבן 
 צמר אדום חצי כדור

 כמות קטנה של צבע שחור וצהוב
 מחט רקמה

 
 ה מדויק(ילד עד נער )התיאור לא הי – מידה

 
 כדי להקטין את הכובע, לסרוג פחות סיבוב הרחבות ופחות סיבוב  – .הערה 

 אחד ללא הרחבות.
 כדי להגדיל את הכובע, לסרוג סיבוב אחד נוסף של הרחבות 

 .וסיבוב אחד נוסף ללא הרחבות
 

 ניתן לסרוג בסיבובים רציפים )ללא סיום סיבוב עם עין שטוחה( – 1הערה 
 

 אינדקס
 ן שרשרתעי –ע' 

 עין שטוחה –ע'ש 
 חצי עמוד –ח'ע 

 עמוד וחצי –ע'מח 
 עמוד -ע'מ 
 חזרה על רצף פעולות בתוך הסוגריים –) ( 
 ראש תפר מסיבוב קודם –ר' 
 תך \תפר  –ת' 

 )להכניס את המסרגה אל המקום הבא, ללפף חוט על המסרגה ולמשוך דרך הראש( פעמיים,  –צמצום חצי עמוד 
 צמצום נוצר. –הלולאות יחד  3ללפף חוט על המסרגה ולסגור את כל  סרגה,לולאות על המ 3יש 

  
 הוראות

 מ"מ( 2מ"מ )אם סורגים צפוף מומלץ  5עם מסרגה 
ע'מח, לסיים  7עיני שרשרת )נחשב לת' ע'מח(, אל העין הראשונה שנסרגה )זו שקרובה אל הקשר( לסרוג  3לסרוג  - 2סיבוב 

 ת'( 8לת הסיבוב. )ת' ראשון מתחי סיבוב בע'ש לר'
 

ע'מח בכל ר', לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון  1ע', לסרוג ע'מח באותו המקום, לאורך כל הסיבוב לסרוג  1לעלות  – 1סיבוב 
 ת'( 21הסיבוב. ) מתחילת

 
לסוף הסיבוב, ע'מח, אל הר' הבא ע'מח( עד  1ע', לסרוג ע'מח באותו המקום, אל הר' הבא ע'מח, )לר' הבא  1לעלות  – 3סיבוב 

 ת'( 12סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. ) לאורך, לסיים
 

הר' הבאים ע'מח(  1ע'מח, לאורך  1הר' הבאים ע'מח, )לר' הבא  1ע', לסרוג ע'מח באותו המקום, לאורך  1לעלות  – 2סיבוב 
 ת'( 31הסיבוב, לאורך, לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. ) עד לסוף

 
הר' הבאים ע'מח(  3ע'מח, לאורך  1הר' הבאים ע'מח, )לר' הבא  3ע', לסרוג ע'מח באותו המקום, לאורך  1לעלות  – 5סיבוב 

 ת'( 21הסיבוב, לאורך, לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. ) עד לסוף
 

הר' הבאים ע'מח(  2ע'מח, לאורך  1ם ע'מח, )לר' הבא הר' הבאי 2ע', לסרוג ע'מח באותו המקום, לאורך  1לעלות  – 1סיבוב 
 ת'( 28הסיבוב, לאורך, לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. ) עד לסוף

 
הר' הבאים ע'מח(  5ע'מח, לאורך  1הר' הבאים ע'מח, )לר' הבא  5ע', לסרוג ע'מח באותו המקום, לאורך  1לעלות  – 7סיבוב 

 ת'( 51רך, לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )הסיבוב, לאו עד לסוף
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הר' הבאים ע'מח(  1ע'מח, לאורך  1הר' הבאים ע'מח, )לר' הבא  1ע', לסרוג ע'מח באותו המקום, לאורך  1לעלות  – 8סיבוב 

 ת'( 12הסיבוב, לאורך, לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. ) עד לסוף
 

ע', אל הר' הבא ע'מח, לאורך כל ה סיבוב לסרוג ע'מח לכל ר', לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון  1לעלות  – 27 עד 9סיבוב 
 ת'( 12) מתחילת הסיבוב.

 
 להמשיך ברצף לכיסוי האוזניים

 
 .כיסוי אוזן 

 ת'( 23הר' הבאים ח'ע, לעלות ע', לסובב. ) 21לסרוג ח'ע באותו המקום, לאורך  – 2שורה 
 ת'( 21צמצום, לאורך כל השורה לסרוג ח'ע, לעלות ע', לסובב. ) – 1שורה 
 עד שנותר ר' אחד, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. 1לחזור על שורה  – 3שורה 

 1כיסוי אוזן 
 עם ע'ש. 11ראשים, לחבר חוט אל הר' ה 12לדלג מעל  \מהאוזן הראשונה לספור 

 ת'( 23אים ח'ע, לעלות ע', לסובב. )הר' הב 21לסרוג ח'ע באותו המקום, לאורך  – 2שורה 
 ת'( 21צמצום, לאורך כל השורה לסרוג ח'ע, לעלות ע', לסובב. ) – 1שורה 
 עד שנותר ר' אחד, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. 1לחזור על שורה  – 3שורה 

 
 סיבוב סיום עם חוט לבן

 ח'ע באותו המקום. 3יסויי האוזניים לסרוג לאורכו של כל היקף הכובע )כולל כיסוי האוזניים( לסרוג ח'ע. בקצוות כ
 .סיבוב נוסף עם חוט אדום לקישוט

 לסרוג סיבוב נוסף לאורך כל היקף הכובע עם חוט אדום.
 חוטים יחד לכל צמה(. 25לקשור חוטים אל קצוות כיסויי האוזניים ולקלוע צמות )המעצבת חיברה 

 עיניים
 ת.עיני שרשר 5מ"מ וצבע שחור לסרוג  2עם מסרגה 

ח'ע, להמשיך לצד הנגדי של עיני  3הע' הבאות ח'ע, אל הע' האחרונה  1אל הע' הראשונה מהמסרגה ח'ע, לאורך  - 2סיבוב 
 הע' הבאות ח'ע, לע' האחרונה ח'ע, לסיים בע'ש להשאיר זנב ארוך לתפירה ולחתוך חוט. 1לאורך הצד הנגדי של  השרשרת,

  אף
 יני שרשרת.ע 2מ"מ וצבע שחור לסרוג  2עם מסרגה 

ח'ע, להמשיך לצד הנגדי של עיני  3אל הע' הראשונה מהמסרגה ח'ע, אל הע' הבאה ח'ע, אל הע' האחרונה  - 2סיבוב 
 הנגדי של הע' הבאה לסרוג ח'ע, לע' האחרונה ח'ע, לסיים בע'ש להשאיר זנב ארוך לתפירה ולחתוך חוט. השרשרת, אל הצד

 אוזניים
 עיני שרשרת. 3חוטים בצבע לבן מוחזקים יחד, לסרוג  1מ"מ ו 5עם מסרגה 

ע'מח,  7עיני שרשרת )לא נחשב לת' ע'מח(, אל העין הראשונה שנסרגה )זו שקרובה אל הקשר( לסרוג  3לסרוג  - 2שורה 
 ת'( 7) לעלות ע', לסובב.

ח'ע, אל הר' הבא  1ע'מ, אל הר' הבא  1ע, אל הר' הבא ח' 1ח'ע, אל הר' הבא ח'ע, אל הר' הבא  1אל הר' הראשון  - 1שורה 
 ת'( 21ח'ע, לעלות ע', לחתוך חוט. ) 1האחרון  ח'ע, אל הר'

 פפיון
 עיני שרשרת 22מ"מ לסרוג  5עם צבע אדום ומסרגה 

 ת'( 21ע', לסובב. ) 1אל הע' השנייה מהמסרגה ע'מח, לאורך על עיני השרשרת לסרוג ע'מח, לעלות  – 2שורה 
 לאורך כל השורה לסרוג ע'מח, לעלות ע', לסובב. – 21עד  1ה שור

 לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. 21בסיום שורה 
 עם חוט ארוך, ללפף מספר פעמים )קשירה( את מרכז המלבן ולתפור.

 לחבר את כל החלקים על הכובע לפי התמונה.
 

 קישור לדוגמא מקורית באנגלית:
pattern.html-hat-kitty-http://crochetincolor.blogspot.co.il/2012/03/hello 

 
 
 
 
 

http://crochetincolor.blogspot.co.il/2012/03/hello-kitty-hat-pattern.html
http://crochetincolor.blogspot.co.il/2012/03/hello-kitty-hat-pattern.html
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 צבעים שנסרג בקלות ובמהירות 3הוראות סריגה בעברית לכובע עם 

 
 חומרים
 מ"מ וחוט צמר תואם 21מסרגה 

 טמחט רקמה שתתאים לעובי החו
 מתח סריגה

 ס"מ 22.2בסיבוב =  יםי עמודאחצ 5
 ס"מ 21סיבובים =  5גובה 

 
 מידה סופית
 ס"מ 57.1היקף הכובע 

 ס"מ 13גובה מהקודקוד אל ההיקף 
 

 לסיים כל סיבוב בסריגת עין שטוחה – הערה
 

 אינדקס
 עין שרשרת –ע' 

 עין שטוחה –ע'ש 
 חצי עמוד –ח'ע 

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

 
 הוראות סריגה במסרגה אחת

 עיני שרשרת, לסגור לטבעת ע"י סריגת עין שטוחה. 2עם צבע א' לסרוג 
 ח'ע, לסיים סיבוב בסריגת ע'ש אל ר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב, 21לעלות ע', אל תוך הטבעת לסרוג  – 2סיבוב 

 ת'(. 21לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. )
 

ח'ע  1ח'ע באותו המקום, לאורך כל הסיבוב לסרוג  1משנה לאיזה ראש מהסיבוב הראשון), לסרוג לחבר צבע ב' )לא  – 1סיבוב 
 ת'(. 11סיבוב בסריגת ע'ש אל ר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. ) לכל ר', לסיים

 
וג ח'ע לכל ר', לסיים סיבוב בסריגת לחבר צבע ג' )לא משנה לאיזה ראש מהסיבוב השני), לאורך כל הסיבוב לסר – 3סיבוב 

 ת'(. 11ראשון מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. ) ע'ש אל ר' ת'
 

הר' הבאים לסרוג ח'ע,  3לחבר צבע א' )לא משנה לאיזה ראש מהסיבוב השלישי),לסרוג ח'ע באותו המקום, לאורך  - 2סיבוב 
חזור על הפעולות בין הכוכביות עד לסוף הסיבוב, לסיים סיבוב בסריגת ע'ש אל הר' הבאים ח'ע ** ל 3ח'ע, לאורך  1** לר' הבא 

 ת'(. 15הסיבוב, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. ) ר' ת' ראשון מתחילת
 

 3לחבר צבע ב' )לא משנה לאיזה ראש מהסיבוב הקודם(, לסרוג שוב את סיבוב  - 5סיבוב 
 

 3יבוב הקודם(, לסרוג שוב את סיבוב לחבר צבע ג' )לא משנה לאיזה ראש מהס - 1סיבוב 
 

 3לחבר צבע א' )לא משנה לאיזה ראש מהסיבוב הקודם(, לסרוג שוב את סיבוב  - 7סיבוב 
 

 .5-7לחזור על סיבובים  21עד  8סיבובים 
 

 .3לחבר צבע ג' )לא משנה לאיזה ראש מהסיבוב הקודם(, לסרוג שוב את סיבוב  - 22סיבוב 
 

 קישור לדוגמא מקורית:
http://www.redheart.com/files/patterns/pdf/LW3625.pdf 

 
 
 

http://www.redheart.com/files/patterns/pdf/LW3625.pdf
http://www.redheart.com/files/patterns/pdf/LW3625.pdf
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 שרוולן כובע 

 
 חומרים
 מ"מ וחוטי אקרילן 5מסרגה 

 
 אינדקס

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

 עמוד וחצי –ע'מח 
 יגת עין שרשרת בסיבוב קודםנוצר מסר –רווח 

 ראש תפר מסיבוב קודם –ר' 
 תפר –ת' 

 ** חזרה על רצף פעולות בין כוכביות
 

 הוראות סריגה
 עיניים ולסגור לטבעת עם ע'ש. )לשים לב לא לסובב את השרשרת( 11מ"מ לסרוג  5עם מסרגה 

 
ה, לסרוג ע'מ לע' הבאה, לעלות ע' ** לסיים סיבוב ע' )נחשב לעמוד + עין שרשרת(, ** לדלג מעל הע' הבא 3לעלות  – 2סיבוב 

 ראשון מתחילת הסיבוב. בע'ש לר' ת'
 

ע', ** לדלג מעל הר' הבא, לרווח הבא לסרוג ע'מ, לעלות ע' **  3אל הרווח הראשון משמאל לסרוג ע'ש, לעלות  – 1סיבוב 
 לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. לסיים סיבוב בע'ש

 
 .1לחזור על סיבוב  –ס"מ  11-11עד אורך  3סיבוב 

 
לעלות ע', לסרוג ע'מח באותו המקום, לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח, לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת  –סיבוב הבא 

 הסיבוב.
 

 פעמים. 8לחזור על הסיבוב האחרון עוד 
 

 לאורך כל הסיבוב האחרון לסרוג ח'ע ברוורס, לחתוך חוט, להסתיר קצוות –סיום 
 

 עיני שרשרת לשרוך ולחבר חרוזים בקצוות. 15לסרוג  –שרוך 
 

 קישור לדוגמא מקורית:
huggers.html-http://vallieskids.blogspot.co.il/2009/09/head 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vallieskids.blogspot.co.il/2009/09/head-huggers.html
http://vallieskids.blogspot.co.il/2009/09/head-huggers.html
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 מתוקהוראות סריגה לכובע טייסים 

 
 חומרים

 חוטים בצבעים שונים )חוטים מתאימים לתינוקות( 1
 מ"מ 5מסרגה 

 סמני צמר 1
 כפתורים 1

 מחט רקמה
 חוט ומחט לתפירה

 
 ס"מ,  21תפרים =  25רוחב  – מתח תפרים של חצי עמוד

 ס"מ 2-3=  7.5ס"מ, קוטר סיבוב  21שורות =  21גובה 
 

 מינוחים מיוחדים
 אותו המקוםתפרים ב 1סריגת  – הרחבה
 הלולאות יחד 3)ללפף חוט על המסרגה, להכניס לראש הבא ולמשוך( פעמיים, ללפף חוט ולסגור את כל  – צמצום

 
 להחליף צבעים בסריגת העין השטוחה בסיום כל סיבוב, לשים לב לא לחתוך חוט  – הערה

 .אלא להניח אותו בצד שמאל של הסריגה
 

 אינדקס
 עין שרשרת –ע' 

 וחהעין שט –ע'ש 
 חצי עמוד –ח'ע 

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

 שלוש בסוגריים-חודשים, לגיל שנתיים 21רשומות לגיל  המידות
 הכובע היקף – 35.5( 21.5) 
 

 הוראות לכובע
 ע' ולסגור לטבעת עם ע'ש 2עם צבע א לסרוג 

 ת'( 8לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )ח'ע לתוך הטבעת, לסיים סיבוב בע'ש  8לעלות ע', לסרוג  – 2סיבוב 
 

 ת'( 21עם צבע ב, לעלות ע', לאורך כל הסיבוב להרחיב, לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. ) – 1סיבוב 
 

 פעמים, 8עם צבע א, לעלות ע', )לר' הבא לסרוג ח'ע, לר' הבא הרחבה(  – 3סיבוב 
 ת'( 12סיבוב. )לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת ה

 
 פעמים, 8ר' הבאים לסרוג ח'ע, לר' הבא הרחבה(  1עם צבע ב, לעלות ע', )ל  – 2סיבוב 

 ת'( 31לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )
 

 פעמים, 8ר' הבאים לסרוג ח'ע, לר' הבא הרחבה(  3עם צבע א, לעלות ע', )ל  – 5סיבוב 
 ת'( 21ן מתחילת הסיבוב. )לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשו

 
 פעמים, 8ר' הבאים לסרוג ח'ע, לר' הבא הרחבה(  2עם צבע ב, לעלות ע', )ל  – 1סיבוב 

 ת'( 28לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )
 

 פעמים, 8ר' הבאים לסרוג ח'ע, לר' הבא הרחבה(  5עם צבע א, לעלות ע', )ל  – 7סיבוב 
 ת'( 51ר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )לסיים סיבוב בע'ש ל
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 חודשים בלבד 21המשך למידה 
 ת'( 51עם צבע ב', לעלות ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע, לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. ) – 8סיבוב 

 
 שלוש –המשך למידה שנתיים 

 פעמים, 8לר' הבא הרחבה( ר' הבאים לסרוג ח'ע,  1עם צבע ב', לעלות ע', )ל  – 8סיבוב 
 ת'( 12לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )

  
 המשך לכל המידות

 להמשך להחליף צבע כל סיבוב. –( 19עד  15 )9עד  9סיבובים 
 לעלות ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע, לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב.

 (15 )19קצוות. סה"כ סיבובים בסיום לחתוך חוט ולהסתיר 
 

 מיקום סמנים
 (8, 12, 31, 29( 9, 12, 22, 51מתפר האחרון שנסרג, להכניס סמני צמר לר' מספר 

 (58עד  29 )22עד  31( ובין סמנים של תפרים 12עד  12)9עד  8האוזניים נסרגות בין סמנים של תפרים 
 את הסימונים הבאים מומלץ לבצע עם סמן בצבע אחר

 (.21ו  35 )15ו  11יס סמן בתפר להכנ
 

 אוזן שמאל
(, לסרוג ח'ע עד לסמן 8 )9כצד ימין של הכובע פונה אליך, לחבר צבע א בע'ש וסריגת ח'ע באותו המקום לסמן בתפר  – 2שורה 

 ת'( 21לעלות ע', לסובב. ) (,12( 12
 לאורך כל השורה חזרה לסרוג ח'ע, לעלות ע', לסובב. – 1שורה 
 ת'( 22ר' אחרונים, לעלות ע', לסובב. ) 1ר' אחרונים בשורה, לצמצם  1צום, לסרוג ח'ע עד לצמ – 3שורה 
 ת'( 2ארבע )חמש( פעמים. ) 1-3לחזור על שורות  –( 23עד  22 )2עד  2שורה 
 ת'( 1לצמצם פעמיים, לעלות ע', לסובב. ) –( 21)22שורה 
 ת'( 2צמצום. ) –( 23 )25שורה 

 
 שרוך

 עיני שרשרת, לסרוג ע'ש לע' ראשונה מהמסרגה ולאורך כל עיני השרשרת,  22סרוג ל –( 22 )21שורה 
 לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.

 
 אוזן ימין

(, לסרוג ח'ע עד 31 )22כצד ימין של הכובע פונה אליך, לחבר צבע א בע'ש וסריגת ח'ע באותו המקום לסמן בתפר  – 2שורה 
 ת'( )22( 21לעלות ע', לסובב. ) (,29 )51לסמן 

 
 לסרוג את השורות של אוזן שמאל. –( 21עד  22)1עד  1שורה 

 
 מצחייה מתקפלת

( לסרוג ח'ע עד 11( 15כצד ימין של הכובע פונה אליך, לחבר צבע א בע'ש וסריגת ח'ע באותו המקום לסמן בתפר  - 2שורה 
 ת'( )22( 21לעלות ע', לסובב. ) (,35 )21לסמן 

 
 וג ח'ע, לעלות ע', לסובב.לאורך כל השורה לסר – 1שורה 

 
ע', לדלג  1( הר' הבאים ח'ע, לעלות 8( 21ר', לאורך  1ע', לדלג מעל  1לר' ראשון ח'ע, לעלות  –)חורים לכפתורים(  3שורה 
 האחרון ח'ע, לעלות ע', לסובב. ר', לר' 1מעל 

 
 ך חוט ולהסתיר קצוות.לארוך כל השורה לסרוג ח'ע לכל ר' ורווח עין שרשרת. לסיים בע', לחתו – 2שורה 

 
 לקפל את המצחייה לכיוון הכובע ולתפור את הכפתורים היכן שיש חורים.

 
 קישור לדוגמא מקורית:

SN0110.pdf/files/patterns/pdf/http://www.redheart.com 
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 עם אוזני דובי הוראות סריגה לכובע

 
 חומרים
 מ"מ וצמר תואם 1מסרגה 

 
 אינדקס

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

 *לחזור על רצף פעולות בין כוכביות 
 עיני שרשרת לא נחשב לתפר עמוד 1לעלות  – הערה

 
 חודשים 3הוראות לכובע לגיל 

עמ', לסגור את הטבעת ולסיים סיבוב בע'ש מסביב לשרשרת העיניים  21ע', לתוך טבעת הקסם לסרוג  1לעלות  – 2סיבוב 
 מתחילת הסיבוב. הראשונה

 
ע'מ לכל ר' מסיבוב ראשון, לסיים סיבוב בע'ש מסביב לשרשרת העיניים  1ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג  1לעלות  – 1סיבוב 

 מתחילת הסיבוב.
 

 31הר' הבאים ע'מ *  1ע'מ, לאורך  1ע', * לר' הראשון  1לעלות  – 3סיבוב 
 ת'(. 17סיבוב. )לסיים סיבוב בע'ש מסביב לשרשרת העיניים מתחילת ה

 
 ת'(. 17ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מ. ) 1לעלות  – 8עד  2סיבוב 

 
 יחידות( 1)לסרוג  אוזניים

 להתחיל עם טבעת הקסם
 ת'(. 1ח'ע, לעלות ע', לסובב. ) 1לעלות ע', אל תוך טבעת הקסם לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'(. 21ון. )ח'ע לכל ר' מסיבוב ראש 1לאורך כל הסיבוב לסרוג  – 1סיבוב 

 להשאיר זנב ארוך לתפירת האוזניים אל הכובע.
 

 קישור לדוגמא מקורית:
3.html-ears-with-hat-bear-fuzzy-pattern-http://allicrafts.blogspot.co.il/2011/04/free 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://allicrafts.blogspot.co.il/2011/04/free-pattern-fuzzy-bear-hat-with-ears-3.html
http://allicrafts.blogspot.co.il/2011/04/free-pattern-fuzzy-bear-hat-with-ears-3.html
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 כובע חמנייה לגיל שנה עד שנתיים

 
 חומרים
 מ"מ 5מסרגה 

 מחט רקמה
 כדור אחד צבע חום

 כדורים צבע צהוב1 
 עיני שרשרת בתחילת סיבוב נחשבות לתפר עמוד. 3 –הערה 

 
 אינדקס

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

 עמוד וחצי –ע'מח 
 שורה קודמת \מסיבוב ראש תפר  –ר' 
 תך \תפר  –ת' 
 

 הוראות סריגה
 עיני שרשרת, לסגור לטבעת עם ע'ש 3להתחיל עם 

 ת'(. 21ע'מ לתוך הטבעת, לסיים סיבוב בע'ש לר' תפר ראשון מתחילת הסיבוב. ) 9ע', לסרוג  3לעלות  – 2סיבוב 
 

 ע'מ לכל ר',  1ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג  3לעלות  – 1סיבוב 
 ת'(. 11ם סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )לסיי

 
 פעמים, 9ע'מ(  1ע'מ, )לר' הבא ע'מ, לר' הבא  1ע', לר' הבא  3לעלות  – 3סיבוב 

 ת'(. 31לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )
 

 פעמים,  9ע'מ(  1בא הר' הבאים ע'מ, לר' ה 1ע'מ, )ל  1ע', לר' הבא ע'מ, לר' הבא  3לעלות  – 2סיבוב 
 ת'(. 21מתחילת הסיבוב. ) לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון

 
פעמים, לסיים סיבוב  9ע'מ(  1הר' הבאים ע'מ, לר' הבא  3ע'מ, )ל  1הר' הבאים ע'מ, לר' הבא  1ע', ל  3לעלות  – 5סיבוב 

 ת'(. 51ראשון מתחילת הסיבוב. ) בע'ש לר' ת'
 

פעמים, לסיים סיבוב  9ע'מ(  1הר' הבאים ע'מ, לר' הבא  2ע'מ, )ל  1הר' הבאים ע'מ, לר' הבא  3ע', ל  3לעלות  – 1סיבוב 
 ת'(. 11ראשון מתחילת הסיבוב. ) בע'ש לר' ת'

 
 ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מ לכל ר',  3לעלות  – 21עד  7סיבוב 

 ת'(. 11לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )
 להחליף צבע

 
 ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מ לכל ר',  3לעלות  – 22עד  23סיבוב 

 37ת'(. 11לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. )
 

ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח לכל ר' )מומלץ בלולאה אחורית של הראש כדי להקל על השלב הבא(,  1לעלות  – 25סיבוב 
 ת'(. 11ראשון מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט ולהסתיר קצוות. )בע'ש לר' ת'  לסיים סיבוב
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 בסיס פרח

לחבר בע'ש את הצבע האחרון שסרגת איתו לצד הע'מח הראשון של הסיבוב האחרון )זהו החוט האופקי שבולט כמו פס בגלל 
 אחורית בסיבוב אחרון.( סריגה ללולאה

לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע אל החוט האופקי שבולט מצד כל תפר של  לעלות ע', לסרוג ח'ע באותו המקום, –סיבוב הבא 
 ת'(. 11) הסיבוב האחרון.

 
 עיני שרשרת בתחילת סיבוב לא נחשבות לתפר 1 – .הערה 
 .יצירת העלים החוטים יחד 1לצרף לסרוגה חוט נוסף מאותו הצבע ולסרוג את עלי הפרח עם  – 1הערה 

 
 

 ת'(. 1ע', לסובב. ) 1הר' הבאים לסרוג ע'מח, לעלות  5תו המקום, לאורך ע', ע'מח באו 1לעלות  -2שורה 
 

 ע', לסובב. 1לאורך כל השורה לסרוג ע'מח. לעלות  – 3עד  1שורה 
 

 ת'(. 2ע' לסובב. ) 1ר' אחרונים לאחד, לעלות  1הר' הבאים ע'מח, צמצום  1ר' לאחד, ל 1צמצום  – 2שורה 
 

 ע', לסובב. 1לצמצום פעמיים. לעלות  – 5שורה 
 

 ת'(. 2לצמצם פעם אחת, לעלות ע', לסובב. ) - 1שורה 
 

 לסרוג ע'ש לאורך צידי השורה עד שמגיעים לבסיס העלה, לר' הבא ע'מח )נחשב לת' ראשון של העלה השני(. – 7שורה 
 

 עלי חמנייה. 21עד לקבלת  2-7לסריגת העלה הבא לחזור על שורות 
 

 קף העלים לגימור.לסרוג ע'ש לאורך כל הי –סיום 
 

 קישור לדוגמא מקורית:
hat.html-sun-cape.blogspot.co.il/2012/05/sunflower-my-http://earning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://earning-my-cape.blogspot.co.il/2012/05/sunflower-sun-hat.html
http://earning-my-cape.blogspot.co.il/2012/05/sunflower-sun-hat.html
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 כובע מתוק בקלי קלות

 ובים לסיים בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב.את כל הסיב .הערה 
 לתפר.בתחילת סיבוב אינן נחשבות  שתי עיניים 1הערה 

 
 חומרים
 מ"מ 5מסרגה 

 ס"מ 51 –מתאים להיקף ראש 
 

 אינדקס
 עין שרשרת –ע' 

 עין שטוחה –ע'ש 
 חצי עמוד –ח'ע 

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

 ן כוכביות** חזרה על רצף פעולות בי 
 הוראות
 .עיני שרשרת 3 לסרוג –התחלה 

 ת'(. 21ע'מ, לסיים בע'ש ) 22מהמסרגה לסרוג  1לע'  – 2סיבוב 
 

 ת'(. 12ע'מ לכל ר', לסיים בע'ש ) 1ע', לאורך כל הסיבוב  1לעלות  – 1סיבוב 
 

 ת'(. 31ע'מ, לר' הבא ע'מ * לסיים בע'ש ) 1ע', * לר' ראשון  1לעלות  – 3סיבוב 
 

 ת'(. 28ר' הבאים ע'מ * לסיים בע'ש ) 1ע'מ, ל  1ע', * לר' ראשון  1לעלות  - 2סיבוב 
 

 ת'(. 11ר' הבאים ע'מ * לסיים בע'ש ) 3ע'מ, ל  1ע', * לר' ראשון  1לעלות  - 5סיבוב 
 

 ת'(. 11ע', לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מ לכל ר', לסיים בע'ש ) 1לעלות  – 8עד  1סיבוב 
 

  21הר' הבאים, לר' ה 9ע', לדלג על  21הר' הבאים ע'מ, לעלות  12לסרוג ע'מ באותו המקום, לאורך  ע', 1לעלות  – 9סיבוב 
 להמשיך לסרוג ע'מ לאורך כל הסיבוב, לסיים בע'ש. לסרוג ע'מ,

 
ם, הר' הבאי 21ע', לדלג על  21הר' הבאים ע'מ, לעלות  12ע', לסרוג ע'מ באותו המקום, לאורך  1לעלות  - 21עד  21סיבוב 
 ע'מ, להמשיך לסרוג ע'מ לאורך כל הסיבוב, לסיים בע'ש לסרוג 22לר' ה

 
ע', לתפוס עם תפר ח'ע את כל  5הר' הבאים, לעלות  12לעלות ע', ח'ע באותו המקום, להמשיך לסרוג ח'ע לאורך  – 23סיבוב 

ע',  5ראשים(, לעלות  9לגים על )הסיבוב הראשון בו מד 9מסיבוב  5העיניים מסיבובים קודמים וגם את ת' מספר  שרשראות
 לסרוג ח'ע לאורך הסיבוב, לסיים בע'ש, לחתוך חוט, להסתיר קצוות. לר' הבא ח'ע, להמשיך

 
 קישור לדוגמא מקורית:

 butterfly.html-oliviashttp://vallieskids.blogspot.co.il/2009/06/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vallieskids.blogspot.co.il/2009/06/olivias-butterfly.html
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 כובע צדפות )הוראות מתורגמות(

 
 חומרים

 מ"מ 5כדור צמר מכל צבע וסוג שיתאימו למסרגה  2
 מ"מ לגוף הכובע 2מסרגה 
 מ"מ לרצועת היקף הכובע 5מסרגה 

 מחט רקמה
 ס"מ 2מ"מ = גובה  2עמודים עם מסרגה  3ריבוע מתח 

  ותהער
 ארוך יותר, לסרוג יותר סיבובים ללא הרחבות לקראת ההיקף. לקבלת כובע ..
 עיני שרשרת ולסיום את הסיבוב בסריגת עין שטוחה מסביב לשרשרת זו 1בתחילת כל סיבוב ניתן לעלות . 1
 עיני השרשרת וחיבור סיבוב בעין שטוחה ופשוט לסרוג את הדוגמא ברצף בלי לחבר בסיום סיבוב. 1ניתן לוותר על     
 במקרה הזה מומלץ להיעזר בסמן צמר.    
 . לאורך הדוגמא לא סורגים עמודים רגילים אל תוך הראשים של התפרים מסיבוב קודם אלא בין התפרים של סיבוב קודם.3
 

 אינדקס
 עין שרשרת –ע' 

 חצי עמוד –ח'ע 
 עמוד –ע'מ 
 עמוד חובק קדמי –ע'מק

 עמוד חובק אחורי –ע'מא 
 הוא בין עמודיםבדוגמא זו הרווח  –רווח 

 תך \תפר  –ת' 
 

 לצפייה סרטון הדרכה לעמוד חובק קדמי ואחורי:
 http://vimeo.com/album/1949028/video/43029146 

 
 לצפייה בסרטון איך לסרוג את טבעת הקסם:

 http://vimeo.com/album/1949028/video/39659438 
  

 נשים )לא נמסרה מידה מדויקת( –מבוגר  במידתכובע הוראות סריגה ל
 מ"מ 2עם מסרגה 

 עיניים ולסגור לטבעת. 3ע'מ או להתחיל עם שרשרת  25אל טבעת הקסם לסרוג  – 2סיבוב 
 ת'( 25לכל עמוד מסיבוב ראשון. ) לסרוג ע'מק מסביב – 1סיבוב 
 , לרווח בין ע'מק לע'מ לסרוג ע'מ בודד. 1לאורך כל הסיבוב, לסרוג ע'מק מסביב לכל ע'מק מסיבוב  – 3סיבוב 

 ע'מ( 25ע'מק,  25)   
 .25וע'מ בודד ברווח בין הע'מק לע'מ מסיבוב  3לאורך כל הסיבוב, לסרוג ע'מק מסביב לכל ע'מק מסיבוב  – 2סיבוב 

 ע'מ( 25ע'מק,  3)   
 ע'מ. 1לאורך כל הסיבוב, לסרוג ע'מק מסביב לכל ע'מק מסיבוב קודם, לרווח בין ע'מק לע'מ לסרוג  - 1עד  5סיבוב 

 זוגות ע'מ( 25ע'מק,  25)   
 ע'מ. 3לאורך כל הסיבוב, לסרוג ע'מק מסביב לכל ע'מק מסיבוב קודם, לרווח בין ע'מק לע'מ לסרוג  – 9עד  7סיבוב 

 ע'מ( 3צדפות של  25 ע'מק, 25)   
 ע'מ. 2לאורך כל הסיבוב, לסרוג ע'מק מסביב לכל ע'מק מסיבוב קודם, לרווח בין ע'מק לע'מ לסרוג  – 21עד  21סיבוב 

 בשלב זה ניתן לסרוג עוד סיבובים לקבלת כובע ארוך יותר ע'מ( 2צדפות של  25ע'מק,  25)   
 מ"מ 1להחליף למסרגה 

 ת'( 75רוג ח'ע. )לאורך כל הסיבוב לס – 27סיבוב 
 ת'( 75לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מ. ) – 28סיבוב 
 )מסביב לע'מק הבא לסרוג ע'מק, מסביב לע'מק הבא לסרוג ע'מא( עד סוף הסיבוב. – 29סיבוב 
 ם.לאורך כל הסיבוב, לסרוג ע'מק מסביב לכל ע'מק מסיבוב קודם, לסרוג ע'מא מסביב לכל ע'מא מסיבוב קוד - 12עד  11סיבוב 

 .לסיום לעלות ע', לחתוך חוט, להסתיר קצוות     
 

 http://www.rheatheylia.com/index.php?page=patterns&id=10 קישור לדוגמא מקורית:

http://vimeo.com/album/1949028/video/43029146
http://vimeo.com/album/1949028/video/39659438
http://www.rheatheylia.com/index.php?page=patterns&id=10
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 חודשים 1.-6לגיל  קישוטסרט כובע 

 
 חומרים
 5.5 + מ"מ 5מסרגה 

 אקרילן 211%חוט 
 רקמהט מח

 מספריים
 צמרן סמ

 
 אינדקס

 עין שרשרת –ע' 
 עין שטוחה –ע'ש 

 עמודחצי  –ע ח'
 עמוד– מע'
 ראש תפר מסיבוב קודם –ר' 
 תך \תפר  –ת' 

 עד לסוף הסיבוב ן כוכביות** חזרה על רצף פעולות בי 
 

 ב נחשבות לתפר עמוד.לת סיבותחיעיני שרשרת ב 1עליית  .הערה 
 .מ"מ 1ר בחוט שמתאים למסרגה ולבחומ "מ 5.5למידה גדולה יותר ניתן לסרוג את כל הכובע עם מסרגה  1הערה 

 
 

 הוראות
 .את טבעת הקסםליצור  עיקריצבע ו 1מסרגה עם 

 ע'מ,  22תוך טבעת הקסם לסרוג אל  (נחשב לע'מ ראשון)ע'  1לעלות  - 2סיבוב 
 (ת' 21)לת הסיבוב. לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחי

 
  לסיים ע'מ אל כל ר',  1, לאורך כל הסיבוב לסרוג (זו הרחבה ראשונה)לסרוג עוד ע'מ באותו המקום ע',  1לעלות  – 1סיבוב 

 (ת' 12)סיבוב בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. 
 

 עד סוף הסיבוב, ** ע'מ 1הר' הבא  אל הר' הבא ע'מ, אל ** ,לסרוג עוד ע'מ באותו המקוםע',  1לעלות  – 3סיבוב 
 (ת' 31)לסיים סיבוב בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב.  

 
 עד סוף הסיבוב, ** ע'מ 1הר' הבא  ע'מ, אל יםהר' הבא 1לאורך  ** ,לסרוג עוד ע'מ באותו המקוםע',  1לעלות  – 2סיבוב 

 (ת' 28)לסיים סיבוב בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב.  
 

 בסריגת ע'ש לסיים סיבוב   ,לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מ אל כל ר' ,לסרוג עוד ע'מ באותו המקוםע',  1לעלות  – 7עד  5סיבוב 
 (ת' 28)לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. 

 
  רט עיטורסלצבע להחליף 

 (ת' 28). 5לחזור על סריגת סיבוב   – 9עד  8סיבוב 
 
  עיקרילצבע חליף הל

 (ת' 28). 5לחזור על סריגת סיבוב  - 21סיבוב 
 

 לסיים סיבוב בסריגת ע'ש   ,אל כל ר' ח'עלאורך כל הסיבוב לסרוג  ,באותו המקום ח'עלסרוג ע',  לעלות – 21עד  22סיבוב 
 (ת' 28)לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב. 

 
 . בחיתוך חוט והסתרת החוטיםלסיים סיבוב   ,לאורך כל הסיבוב לסרוג חצי עמוד ברוורס – 23סיבוב 

 
  "קרושה סקול"ניתן לגלוש לאתר  הדרכה לסריגת חצי עמוד ברוורסלסרטון 

 http://goo.gl/pLgsZy << הקישורלחצי על  << 3פרק  "קורס סריגה במסרגה אחת"אל עמוד 

http://goo.gl/pLgsZy
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 סרט פפיוןסריגת להוראות 

 הסרט צבע ו 5.5מסרגה עם 
 .ע' 33לסרוג והתפירה אל גוף הכובע מ עבור "ס 11זנב חוט באורך להשאיר 

 (ת' 31)כל עיני השרשרת לסרוג ח'ע אל כל עין. לאורך  – 2שורה 

. 

 
 י סריגת ע'ש אל ר' הת' "את השורה לטבעת עלסגור 

 (לשים לב לא לסובב את השורה)הראשון של השורה 
 ילת הסיבוב.סמן בתחח ולהני

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://classycrochet.files.wordpress.com/2013/08/dsc_0783.jpg
https://classycrochet.files.wordpress.com/2013/08/dsc_0784.jpg
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 ע', לאורך כל ר' הת' לסרוג ח'ע, לעלות  – 2סיבוב 
 לסיים סיבוב בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב.

. 

 סיבובים 1כ "הססרוג להמשיך ל

 
 מ חוט ולחתוך"ס 31להשאיר 

 שסרגת וקשרי היטב שלא ישתחרר. "צמיד"חוט לאורך מרכז הזנב ה, לפפי את ליצור את מראה הסרטכדי 
 קצה החוט מתחילת הסריגה תפרי את הסרט אל גוף הכובע ועל פס הצבע של סרט הקישור.עם 

 

 
 :לדוגמא מקוריתקישור 

hat-baby-ribbon-and-bow-crochet-pattern-https://classycrochet.wordpress.com/2013/08/28/free/ 

https://classycrochet.files.wordpress.com/2013/08/dsc_0785.jpg
https://classycrochet.files.wordpress.com/2013/08/dsc_0786.jpg
https://classycrochet.files.wordpress.com/2013/08/dsc_0787.jpg
https://classycrochet.wordpress.com/2013/08/28/free-pattern-crochet-bow-and-ribbon-baby-hat/

