קישור לסרטון ההדרכה של השטיחhttp://youtu.be/ljy5cdqCxzA :
מעצבת  :אפרת כץ
חומרים
מסרגה  10מ"מ +.חוט טריקו תואם
מחט רקמה
מספריים
 5חוטי סימון )  4חוטים בצבע זהה(
כמות הגלילים לשטיח:
קטן  2חבילות ,בינוני  4חבילות ,גדול  6חבילות.
** ניתן לסרוג עם מסרגות בגדלים אחרים בתנאי שסורגים עם חוטים
שמתאימים לגודל המסרגה**
** ככל שסורגים יותר גלילים ,כך גדל השטיח.
המהירות בה יגדל השטיח תלויה בעובי החוטים ** למשל :
<< עם חוט דק – השטיח יסרג לאט כלומר יגדל לאט .
<< עם חוט עבה – השטיח יסרג מהר כלומר יגדל מהר .

אינדקס
ע' עין שרשרת
ע'ש עין שטוחה
ח'ע חצי עמוד
ר' ראש תפר מסיבוב או שורה קודמת
ת' תפר \ תך
** לחזור על סריגת רצף הפעולות בין הכוכביות לפי
ההנחיות
בדוגמא
איך סורגים חצי עמוד
להכניס את המסרגה אל המקום הבא ,ללפף חוט על
המסרגה ולמשוך )  -יש  2לולאות על המסרגה( ,ללפף חוט
על המסרגה ולסגור את  2הלולאות יחד.
איך סורגים פינה
אל תוך הקשת האחורית והקשר האחורי של עין השרשרת
לסרוג )חצי עמוד ,לעלות עין אחת באוויר ולסרוג חצי עמוד
נוסף באותו המקום( ,להכניס סמן אל העין שרשרת כדי לסמן
את הפינה.
שימי לב ,לאורך כל הסריגה ,לאחר סריגת הפינה ,יש
להעביר את הסמן אל הפינה החדשה.

ריבוע מתח )-אינו חשוב להצלחת הסריגה(
עם חוט למסרגה  10מ"מ ,רוחב  5תפרים בדוגמא =  10ס"מ  Iגובה  5סיבובים בדוגמא =  10ס"מ
** הערות**
 .1ניתן להתחיל עם יותר עיני שרשרת לקבלת שטיח ארוך יותר .שיטת סריגת הפינה אינה משתנה לאורך גדילת השטיח.
 .2ניתן לסרוג כל תפר תחת כל הראש של התפר הקודם או תחת קשת אחורית  +קשר אחורי כדי לקבל מרקם פסים ואטימות טובה יותר.
 .3בסיום סריגת פינה או סיום סיבוב ,יש להזיז סמן.
הוראות להתחיל עם  10עיני שרשרת או יותר לשטיח ארוך יותר.
סיבוב  1ח'ע אל הבליטה האחורית של הע' הראשונה מהמסרגה ,
לעלות ע' ,לסרוג עוד ח'ע באותו המקום-) ,להכניס סמן  1לע'( ח'ע
לאורך הבליטות האחוריות של עיני השרשרת ועד לע' אחת לפני
האחרונה ,אל הע' האחרונה לסרוג ** ח'ע ,לעלות ע' ** לחזור
פעם נוספת ) -להכניס סמנים  2+3אל הע'(,באותה הע' לסרוג עוד
ח'ע ,לאורך הצד הנגדי של עיני השרשרת לסרוג ח'ע ,בסוף
לעלות ע' -) ,להכניס אל הע' סמן .(4
סיבוב  2ועד לקבלת הגודל הרצוי של השטיח ,אל הר' הבא ח'ע
)להכניס סמן בצבע אחר אל הח'ע שעכשיו נסרג כדי לסמן תחילת
סיבוב( ,אל הע' של הפינה לסרוג פינה ולהזיז סמן,
** לאורך כל הר' בסיבוב לסרוג ח'ע אל קשת וקשר אחורי של כל
ת' ,בכל פינה לסרוג פינה אל קשת וקשר אחורי ** לחזור על
הפעולות בין הכוכביות עד לקבלת הגודל הרצוי של השטיח ,לסי ים
ברקמת ראש מדומה.
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