* כשסורגים עם צבע אחד ,הצבע השני מונח על
גבי התפרים של שורה קודמת על מנת להסתיר
אותו ולהוביל אותו עד שיתבצע בו שימוש לחילוף
צבע.

קישוט מעויינים לסכו"ם בשולחן החג

* לפני ליפוף הצבע החדש על במסרגה לצורך
חילוף צבע ,יש למשוך מעט את החוט של הצבע
החדש כדי לצמצם חורים בין הבלונים ולייצר
אסתטיקה נעימה יותר.
* בשימוש עם חוטי סריגה עבים יותר מהמומלץ
בדוגמא זו ,צריך לסרוג בלון רזה יותר כלומר
פחות ליפופים על המסרגה.
אינדקס קיצורי סריגה ע' עין שרשרת ע'ש עין
שטוחה ח'ע חצי עמוד עמוד ת' תפר \ תך ר' ראש
תפר מסיבוב קודם רווח לאורך הדוגמא הרווחים
נמצאים בין  2בלונים או בין בלון ועמוד או בין בלון
ושרשרת עיניים של תחילת שורה ** חזרה על רצף
הפעולות בין הכוכביות.
איך לסרוג בלון ** ללפף חוט על המסרגה ולהכניס
את המסרגה אל המקום המצויין בדוגמא ,ללפף חוט
ולמשוך לולאה** לחזור על הפעולות בין הכוכביות
עוד  4פעמים (יש  11לולאות על המסרגה) ,ללפף
חוט על המסרגה ולסגור את כל הלולאות ,ללפף חוט
על המסרגה ולסרוג עין שרשרת.

חומרים
 .1מסרגה 3מ"מ
 .2חוטים מכל סוג שתואמים למסרגה.
אני השתמשתי בכותנה מעורבת עם
ויסקוזה של חברת קטיה צבעים :
צבע א מספר  34לילך מבריק
צבע ב מספר  26אפור כסוף
 .3מחט רקמה
 .4מספריים
מכפלה  8פלוס ( 6לא רלוונטי למלבן של קישוט
הסכו"ם אך רלוונטי אם רוצים לסרוג משטח גדול
מדוגמא זו)
מידות משתנה לפי גודל הצלחת

הוראות סריגה לכיסוי סכו"ם
שורה  1עם צבע א' להתחיל עם  13ע' ,אל ע' שנייה
לסרוג ח'ע ,לאורך כל שרשרת הע' לסרוג ח'ע ,בסוף
השורה לעלות  2ע' ,לסובב ( .)12שורה  2לדלג על
 2ר' ראשונים ** ,לר' הבא לסרוג בלון ,לדלג מעל ר'
אחד ** לחזור עוד פעם אחת ובסריגת הע' להחליף
צבע ,לדלג מעל ר' אחד ובסריגת הע' להחליף צבע,
** לדלג מעל ר' אחד ,לר' הבא לסרוג בלון ** לחזור
עוד פעם אחת ,לר' האחרון לסרוג ע'מ (לשים לב
שצריך לסרוג את העמוד מעל צבע ב כדי להמשיך
להסתיר אותו) ,לעלות  2ע' ,לסובב ( 5בלונים).
לאורך כל הדוגמא ,להרים את צבע ב' כך ש"ישב"
על הראשים של שורה קודמת ולהמשיך להסתיר
את צבע ב' עד שיעשה בו שימוש לאורך השורה
הבאה:

הערות כלליות
*  2עיני שרשרת בתחילת כל שורה נחשבות
לעמוד ראשון בשורה.

לדוגמא ,חילוף צבע של שורה 3

שורה  3אל הרווח הראשון משמאל לסרוג בלון ,אל
הרווח הבא לסרוג בלון ולהחליף צבע בסריגת הע',
** אל הרווח הבא לסרוג בלון ** לחזור עוד פעם
אחת ולהחליף צבע בסריגת הע' של הבלון השני **
אל הרווח הבא לסרוג בלון ** לחזור עוד פעם אחת,
באותו הרווח לסרוג ע'מ ,לעלות  2ע' ,לסובב (6
בלונים) .שורה  ** 4אל הרווח הבא בין  2בלונים
לסרוג בלון ,להחליף צבע בסריגת הע' ** לחזור עוד
פעמיים ,אל הרווח האחרון בין  2בלונים לסרוג בלון,
אל רווח הע' משורה קודמת לסרוג ע'מ ,לעלות  2ע',
לסובב ( 5בלונים) .שורה  ** 5אל הרווח הראשון בין
ע'מ לבלון לסרוג בלון ,להחליף צבע בסריגת הע' **
לחזור עוד פעם אחת ** ,אל הרווח הבא לסרוג בלון
** לחזור עוד פעם אחת ולהחליף צבע בסריגת הע'
של הבלון השני ,אל הרווח הבא בין  2בלונים לסרוג
בלון ,להחליף צבע בסריגת הע' ,אל הרווח האחרון
בין בלון לע'מ לסרוג בלון ובאותו הרווח לסרוג ע'מ,
לעלות  2ע' ,לסובב ( 6בלונים) .שורה  6לחזור על
שורה  .4שורה  7לחזור על שורה  .3שורה  8אל
הרווח הראשון בין  2בלונים לסרוג בלון** אל הרווח
הבא לסרוג בלון ובסריגת הע' להחליף צבע **
לחזור עוד פעם אחת ** אל הרווח הבא לסרוג בלון
** לחזור עוד פעם אחת ,אל הרווח האחרון שבין
בלון לע'מ לסרוג ע'מ ,לעלות  2ע' ,לסובב (5
בלונים) .חזרת שורות :שורה  9לחזור על שורה .3
שורה  10לחזור על שורה  .4שורה  11לחזור על
שורה  .5שורה  12לחזור על שורה  .4שורה 13
לחזור על שורה  .3שורה  14לחזור על שורה .8
בסיום שורה  14לחתוך חוט ב'.
סיבוב  1לאורך צידי השורות ותחת עיני השרשרת
או העמודים מהצד ,לפזר באופן שווה תפרי בלון,

* חילופי צבע מתבצעים בשלב סריגת עין שרשרת
בסיום סריגת בלון.
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בפינה לסרוג פינה כך( :בלון  +לעלות ע'  +בלון),

לאורך הצד השני של השורה הראשונה לסרוג בלון
בין  2בלונים של שורה ,2

בפינה לסרוג פינה ,לאורך צידי השורות לפזר תפרי
בלון באופן שווה ,בפינה לסרוג פינה ,לאורך השורה
האחרונה ובין  2בלונים של שורה אחרונה לסרוג
בלונים ,לסיום פינה אחרונה לסרוג בלון ,לעלות ע'.

לתפור את צד השורה לצד הכיסוי לאורך  3ע'ש,

להעביר את החוט לאורך הע'ש של שורת הרצועה
עד לצד השני ע"י הכנסת המחט פעם מצד ימין של
עין ופעם מצד שמאל של עין עד שמגיעים לצד השני

לתפור את הצד השני של הרצועה אל הכיסוי.
את הרצועה השנייה לחבר באותה הדרך אל אזור
שורה ,11

סיבוב  2לאורך כל הסיבוב לסרוג ** ע'ש אל ר' בלון,
ע'ש אל רווח שנוצר מעין שרשרת ** עד סוף
הסיבוב ,בסוף הסיבוב לחתוך חוט ,לדלג מעל ראש
אחד ולסיים ברקמת ראש מדומה.
רצועה אחורית (לסרוג  2יח')
שורה  1להתחיל עם  15ע' ,אל ע' שנייה לסרוג ח'ע,
לאורך כל שרשרת הע' לסרוג ח'ע ,בסוף השורה
לעלות  2ע' ,לסובב (.)14
שורה  2לאורך כל השורה לסרוג ח'ע ,בסוף השורה
להחליף לצבע א' בסריגת הע' ,לחתוך חוט בצבע
א'.
סיבוב סיום וחיבור לצד השורה לפזר  2ע'ש ,בפינה
לעלות ע' ,לאורך הצד הנגדי של עיני השרשרת
לסרוג ע'ש ,בפינה לעלות ע' ,לאורך ראשי השורה
השנייה לסרוג ע'ש עד לפינה ,בפינה להשאיר חוט
ארוך לתפירה ,לחתוך חוט.

בסיום להסתיר קצוות חוטים.

סריגה מהנה 

ההשראה לדוגמא נלקחה מהתרשים הזה:

עם קצה החוט ,למקם את הרצועה באזור של שורה
( 5החלק הרחב של במעויין)
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