קרדיגן מתוק לתקופת המעבר לגיל  0-3חודשים
קישור לדוגמא מקורית :
/http://kawaiiblythe.wordpress.com/2012/08/14/free-crochet-baby-cardigan-pattern

חומרים
מסרגה  4מ"מ
 2חוטים נסרגים יחד  100%אקרילן לתינוקות
להתחיל עם  50עיני שרשרת
חוט סאטן לקשירה במקום כפתור

מכפלה למידה גדולה יותר –  6פלוס 4
ניתן גם לסרוג עם מסרגה גדולה
יותר לקבלת מידה גדולה יותר

אינדקס
ע' ,עין שרשרת
ע'ש – עין שטוחה
ע'מ – עמוד
ר' – ראש של תפר משורה קודמת
ת' – תפר \ תך
* חזרה על רצף פעולות בין הכוכביות*

תפר בלון זוגי – ])לפף חוט על המסרגה ,להכניס את המסרגה אל הראש הבא ,ללפף חוט ולמשוך דרך הראש(  3פעמים ,ללפף חוט על
המסרגה ולסגור את כל  7הלולאות על המסרגה יחד ,ללפף חוט על המסרגה ולסרוג עין שרשרת[ לחזור על הפעולות בתוך הסוגריים
המלבניות פעם נוספת אבל לאותו הראש.

efrat.k@crochet-school.co.il \ www.crochet-school.co.il
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הוראות
שורה  – 1לע' רביעית מהמסרגה לסרוג ע'מ ,לסרוג ע'מ לאורך כל שרשרת העיניים,
לעלות  2ע' )נחשב לע'מ( ,לסובב 47) .ת'(
)לשים לב לאורך הדוגמא לא לסרוג לר' ראשון בשורה מאחר ו  2עיני השרשרת נחשבים לע'מ(
שורה  * – 2לאורך  4הר' הבאים ע'מ ,לר' הבא  2ע'מ * ,לחזור על רצף הפעולות עד סוף השורה,
לעלות  2ע' ,לסובב 57) .ת'(
שורה  * - 3לאורך  5הר' הבאים ע'מ ,לר' הבא  2ע'מ * ,לחזור על רצף הפעולות עד סוף השורה,
לעלות  2ע' ,לסובב 67) .ת'(
שורה  * - 4לאורך  6הר' הבאים ע'מ ,לר' הבא  2ע'מ * ,לחזור על רצף הפעולות עד סוף השורה,
לעלות  2ע' ,לסובב 77) .ת'(
שורה  * - 5לאורך  7הר' הבאים ע'מ ,לר' הבא  2ע'מ * ,לחזור על רצף הפעולות עד סוף השורה,
לעלות  2ע' ,לסובב 87) .ת'(
שורה  * - 6לאורך  8הר' הבא ים ע'מ ,לר' הבא  2ע'מ * ,לחזור על רצף הפעולות עד סוף השורה ,לסובב 97) .ת'(
שורת יצירת הפתחים לידיים
)הוראות לסריגת בלון זוגי באינדקס(
שורה ) - 7לעלות ע' ,לדלג מעל  3ר' ,לר' הבא בלון זוגי( 3פעמים ,לדלג מעל  3ר' ,לסרוג בלון בודד ,לדלג מעל  19ר' ,לר' ה 20לסרוג בלון
בודד )פתח יד ראשון נוצר() ,לעלות ע' ,לדלג מעל  3ר' ,לר' הבא בלון זוגי(  7פעמים ,לדלג מעל  19ר' ,לר' ה 20לסרוג בלון בודד )פתח יד
שני נוצר() ,לעלות ע' ,לדלג מעל  3ר' ,לר' הבא בלון זוגי(  4פעמים  3פעמים ,לעלות ע' ,לדלג מעל ר' אחד ,לר' אחרון לסרוג ע'מ ,לעלות  2ע',
לסובב.
שורה  8עד * – 16אל מרכז  2הבלונים הבאים לסרוג  2בלונים ,לעלות ע' * לר' אחרון לסרוג ע'מ ,לעלות  2ע' ,לסובב.
ניתן להמשיך ליותר סיבובים של זוגות בלונים כדי להאריך את הקרדיגן
סיום
לעלות ע' ,לסובב ,לאורך כך היקף הקרדיגן לסרוג עמודים.
לחתוך חוט ,להסתיר קצוות.
סיום צדפות לשרוולים
הערה – המעצבת לא פרסמה הוראות עבור הצדפות לסריגה על היקף השרוולים לכן אם קיימת טעות בהערכה שלי להוראות בבקשה עדכני
אותי 
לחבר חוט בע'ש אל אחד מ  19הר' של השרוול * ,לדלג מעל  2ר' ,אל הר' השלישי לסרוג צדפה בת  5ע'מ * עד לסוף הסיבוב ,לסיים בע'ש
לע'ש מתחילת הסיבוב ,לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.
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