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כפפת צפרדע לכלים חמים (מידות )S M L
למעבר אל סרטון ההדרכה באתר לחצי על הקישור:

אינדקס

חומרים

ע' עין שרשרת
ע'ש עין שטוחה
ח'ע חצי עמוד
ר' ראש תפר
הרחבה סריגת  2חצאי עמודים
באותו המקום
ת' תפר \ תך
ר'מ ראש מדומה

מסרגה  8מ"מ
חוט בד תואם למסרגה
מחט רקמה או משחיל גומי
מספריים
סמן סיבוב

הוראות סריגה לכפפת צפרדע מידה ( Sלסרוג  2יחידות)
סיבוב  1להתחיל עם  8עיני שרשרת ,אל הבליטה האחורית של הע' השנייה מהמסרגה לסרוג ח'ע ,עד בליטה אחרונה לסרוג ח'ע ,אל בליטה אחרונה לסרוג  3ח'ע,
ממשיכים לסרוג לאורך הצד הנגדי של עיני השרשרת (מתחת ל  2החוטים של הע') ,לאורך הע' הבאות לסרוג ח'ע ,אל הע' האחרונה בסיבוב לסרוג  2ח'ע,
להניח סמן 16( .ת')
סיבוב  6 – 2לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע ,בסיום הסיבוב להזיז סמן.
לאורך  6הר' הבאים ח'ע ,אל הר' הבא הרחבה ,לאורך  7הר' הבאים ח'ע ,אל הר' הבא הרחבה ,אל הר' הבא ח'ע ,להזיז סמן18( .ת')
סיבוב 7
סיבובים  9 - 8לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע ,להזיז סמן )18( .ת'

ממשיכים ברצף ליצירת חלק שני של הכפפה (עבור האגודל)
לאורך  6הר' הבאים ח'ע ,לר' הבא ע'ש ,לעלות  6ע' ,לדלג מעל  10ר' ולסרוג ע'ש לר'  ,11לאורך  6הר' הבאים ח'ע ,לר' אליו נסרגה ע'ש לסרוג ח'ע ,לאורך  6הבליטות האחוריות
של עיני השרשרת לסרוג ח'ע ,לר' אליו נסרגה ע'ש לסרוג ח'ע ,להניח סמן.
 4סיבובי המשך לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע ,להזיז סמן )14( .ת'
סגירה לאורך  7הר' הבאים ח'ע ,לאורך  5הר' הבאים לתפוס גם את הר' המקבילים של הסיבוב ,לחתוך חוט ,עם מחט רקמה לרקום ר' מדומה ולהחביא קצוות.
יצירת לולאה לתלייה אל אחד מצדי הכפפה לחבר חוט עם ע'ש ,לעלות  12ע' ,ע'ש במרום החיבור ,לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.
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הוראות סריגה לכפפת צפרדע מידה ( Mלסרוג  2יחידות)
סיבוב  1להתחיל עם  9עיני שרשרת ,אל הבליטה האחורית של הע' השנייה מהמסרגה לסרוג ח'ע ,עד בליטה אחרונה לסרוג ח'ע ,אל בליטה אחרונה לסרוג  3ח'ע,
ממשיכים לסרוג לאורך הצד הנגדי של עיני השרשרת (מתחת ל  2החוטים של הע') ,לאורך הע' הבאות לסרוג ח'ע ,אל הע' האחרונה בסיבוב לסרוג  2ח'ע,
להניח סמן 18( .ת')

סיבוב 7 – 2
סיבוב 8
סיבוב 9-10

לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע ,בסיום הסיבוב להזיז סמן.
לאורך  7הר' הבאים ח'ע ,אל הר' הבא הרחבה ,לאורך  8הר' הבאים ח'ע ,אל הר' הבא הרחבה ,אל הר' הבא ח'ע ,להזיז סמן 20( .ת')
לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע ,להזיז סמן ) 20( .ת'

ממשיכים ברצף ליצירת חלק שני של הכפפה (עבור האגודל)
לאורך  6הר' הבאים ח'ע ,לר' הבא ע'ש ,לעלות  6ע' ,לדלג מעל  12ר' ולסרוג ע'ש לר'  ,13לאורך  6הר' הבאים ח'ע ,לר' אליו נסרגה ע'ש לסרוג ח'ע ,לאורך  6הבליטות האחוריות
של עיני השרשרת לסרוג ח'ע ,לר' אליו נסרגה ע'ש לסרוג ח'ע ,להניח סמן.
 6סיבובי המשך לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע ,להזיז סמן )14( .ת'
סגירה לאורך  8הר' הבאים ח'ע ,לאורך  5הר' הבאים לתפוס גם את הר' המקבילים של הסיבוב ,לחתוך חוט ,עם מחט רקמה לרקום ר' מדומה ולהחביא קצוות.
יצירת לולאה לתלייה אל אחד מצדי הכפפה לחבר חוט עם ע'ש ,לעלות  12ע' ,ע'ש במרום החיבור ,לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.
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הוראות סריגה לכפפת צפרדע מידה ( Lלסרוג  2יחידות)
סיבוב  1להתחיל עם  10עיני שרשרת ,אל הבליטה האחורית של הע' השנייה מהמסרגה לסרוג ח'ע,
עד בליטה אחרונה לסרוג ח'ע ,אל בליטה אחרונה לסרוג  3ח'ע,
ממשיכים לסרוג לאורך הצד הנגדי של עיני השרשרת (מתחת ל  2החוטים של הע'),
לאורך הע' הבאות לסרוג ח'ע ,אל הע' האחרונה בסיבוב לסרוג  2ח'ע,
להניח סמן 20( .ת')
סיבוב  8 – 2לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע ,בסיום הסיבוב להזיז סמן.
סיבוב  9לאורך  8הר' הבאים ח'ע ,אל הר' הבא הרחבה ,לאורך  7הר' הבאים ח'ע,
אל הר' הבא הרחבה ,לאורך  2הר' הבאים ח'ע ,להזיז סמן 22( .ת')
סיבובים  10-11לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע ,בסיום הסיבוב להזיז סמן.
ממשיכים ברצף ליצירת חלק שני של הכפפה (עבור האגודל)
לאורך  7הר' הבאים ח'ע ,לר' הבא ע'ש ,לעלות  7ע' ,לדלג מעל  13ר' ולסרוג ע'ש לר' ,14
לאורך  7הר' הבאים ח'ע ,לר' אליו נסרגה ע'ש לסרוג ח'ע ,לאורך  7הבליטות האחוריות של עיני השרשרת לסרוג ח'ע ,לר' אליו נסרגה ע'ש לסרוג ח'ע ,להניח סמן.
 6סיבובי המשך לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע ,להזיז סמן )16( .ת'
סגירה לאורך  9הר' הבאים ח'ע ,לאורך  6הר' הבאים לתפוס גם את הר' המקבילים של הסיבוב ,לחתוך חוט ,עם מחט רקמה לרקום ר' מדומה ולהחביא קצוות.
יצירת לולאה לתלייה אל אחד מצדי הכפפה לחבר חוט עם ע'ש ,לעלות  12ע' ,ע'ש במרום החיבור ,לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.

סריגה מהנה 
אפרת כץ – קרושה סקול
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