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בו נמצא סרטון באתר לדף קישור 

  :ההדרכה
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  םחומרי

  מ"מ 6-6.5 מסרגה

אקרילן למסרגות  100%צמר אלסקה 

6-8 

 (024-4414)צבע קרם חבילה  1

-1000)צבע אפור בהיר חבילה  1

4427) 

 מחט רקמה 

 מספריים

 

 אשע' שטוחה עין שע' עיןע'  אינדקס

 קע'מ עמוד ע'מ עין שטוחה אחורית

חובק  עמוד אע'מ קדמיחובק  עמוד

) תפר/תך  ת'ראש תפר/תך  ר' אחורי

בתוך חזרה על רצף הפעולות  (

חזרה על הפעולות בין  ** הסוגריים

 ראש העמודאל  הרחבה הכוכביות

עמוד  בא לסרוג עמוד, מסביב לאותוה

 .לסרוג עמוד חובק קדמי

 הוראות סריגה

 ליצור את טבעת הקסם  קרםעם צבע 

נחשב לע'מ )ע'  2לעלות  1 סיבוב

 (ראשון בסיבוב זה ולאורך כל הדוגמא

, לסיים ע'מ 14הטבעת לסרוג  ךאל תו

בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת 

     .(15) הסיבוב

 

אל המקום הבא  ע', 2לעלות  2 סיבוב

לסריגת  ראי אינדקס) הרחבהלסרוג 

בסוף הסיבוב  ,(הרחבות בדוגמא זו

אל המקום ממנו יוצאת  לסרוג ע'מ

, סיבובשל הע' ראשונה 2שרשרת 

לר' ת' ראשון  אלסיים בסריגת ע'ש

     .(30) מתחילת הסיבוב

 

מסביב לע'מ  **ע',  2לעלות  3 סיבוב

אל המקום הבא הבא לסרוג ע'מא, 

סיבוב, ע'מ אחרון בעד  **הרחבה 

מסביב לע'מ אחרון לסרוג ע'מא, 

אל המקום ממנו יוצאת לסרוג ע'מ 

, סיבובשל הע' ראשונה 2שרשרת 

לר' ת' ראשון  אלסיים בסריגת ע'ש

    .(45) מתחילת הסיבוב

 

מסביב לע'מ  **ע',  2לעלות  4 סיבוב

מסביב לע'מ הבא הבא לסרוג ע'מא, 

אל המקום הבא הרחבה  ,קלסרוג ע'מ

מסביב לע'מ , ע'מ אחרונים 2עד  **

 חרוןאמסביב לע'מ לסרוג ע'מא,  באה

אל המקום לסרוג ע'מ , קלסרוג ע'מ

של ע' ראשונה 2ממנו יוצאת שרשרת 

לר' ת'  אלסיים בסריגת ע'ש, סיבובה

    .(60) ראשון מתחילת הסיבוב

 

מסביב לע'מ  **ע',  2לעלות  5 סיבוב

מסביב לע'מ הבא הבא לסרוג ע'מא, 

לסיים , עד סוף הסיבוב ** קלסרוג ע'מ

לר' ת' ראשון מתחילת א בסריגת ע'ש

    .(60) הסיבוב

, 5לחזור על סיבוב  6-12סיבובים 

להחליף לצבע אפור  12בסוף סיבוב 

 .(60) אבשלב סריגת ע'ש

עם צבע אפור לחזור  7-22סיבובים 

 22, בסיום סריגת סיבוב 5על סיבוב 

דומה, לחתוך חוט, לרקום ר' מ

 להסתיר קצוות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מהנה סריגה 
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