דובון שמיכי

הר' הבא ע'ש ,להשאיר חוט ארוך לתפירה ,לחתוך
חוט

סיבובים  17-18לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע
(.)12

פנים האוזן (לסרוג  2יח')
עם צבע לבן ליצור את טבעת הקסם
סיבוב  1אל תוך הטבעת לסרוג  2ח'ע 3 ,ע'מ2 ,
ח'ע ,לא לסיים עם ע'ש ,לחתוך חוט ולתפור על צד
האוזן (.)7

למלא בחומר מילוי ולמעוך את הפתח כמו פיתה

עיניים (לסרוג  2יח')
עם צבע לבן ליצור את טבעת הקסם
סיבוב  1אל תוך הטבעת לסרוג  2ח'ע 3 ,ע'מ2 ,
ח'ע ,לסיים בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת
הסיבוב ,לחתוך חוט ,עם חוט בצבע שחור לרקום
את האישון .עבור מיקום הרקמה היעזרי בתמונה
( . )7

לסגור את הפתח ע"י פיזור  6ח'ע לאורך הפתח
סגירה זו נקראת סריגת סנדוויץ' .

אף
עם צבע ב ליצור את טבעת הקסם
סיבוב  1אל תוך הטבעת לסרוג  6ח'ע (.)6
חומרים
מסרגה  5מ"מ
 3צבעים חוט 100%אקרילן מותאם לתינוקות
צבע גוף  +צבע ב' (לבן)  +צבע ג' (תכלת)
שארית צבע שחור לרקמת האישון האף והפה
מחט רקמה
מספריים
חומר מילוי לכריות\בובות
אינדקס ע' עין ע'ש עין שטוחה ח'ע חצי עמוד ר'
ראש תפר/תך ת' תפר/תך ( ) חזרה על רצף
הפעולות בתוך הרחבה לסרוג  2חצאי עמודים
באותו המקום ליצירת  2ראשים ממקום אחד.
צמצום לסרוג  2חצאי עמודים יחד ליצירת ראש
אחד .פופקורן אל המקום המצוין בדוגמא לסרוג 5
עמודים ,לשחרר מסרגה מהלולאה ,להכניס
מסרגה אל ראש העמוד הראשון שנסרג מבין 5
העמודים ,להחזיר לולאה למסרגה ולמשוך דרך
הראש הראשון – פופקורן נוצר .צמצום עמוד
(ללפף חוט על המסרגה ,להכניס מסרגה למקום
הבא בדוגמא ולמשוך חוט ,ללפף חוט על המסרגה
ולסגור  2לולאות) לחזור על הפעולות ב( ) 2
פעמים ,יש כעת  3לולאות על המסרגה ,ללפף חוט
על המסרגה ולסגור את כל  3הלולאות – צמצום
עמוד נוצר.
אוזניים (לסרוג  2יח')
עם צבע הגוף ליצור את טבעת הקסם
סיבוב  1אל תוך הטבעת לסרוג  6ח'ע (.)6
סיבוב  2לאורך כל הסיבוב לסרוג  2ח'ע לכל ר'
(.)12
סיבוב ( 3אל הר' הבא הרחבה ,לאורך  5ר' לסרוג
ח'ע) לחזור  2פעמים על ה( ) (.)14
סיבוב  4-6לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע (.)14
סיבוב ( 5אל הר' הבא ח'ע ,צמצום)  4פעמים,
לאורך  2ר' אחרונים ח'ע ,לדלג מעל ר' אחד ,אל

סיבוב  2לאורך כל הסיבוב לסרוג הרחבות (.)12
סיבוב ( 3לאורך  2הר' הבאים ח'ע ,לר' הבא
הרחבה) עד  3ר' לפני הסוף ,לאורך  3ר' אחרונים
ח'ע (.)15
סיבוב  4לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע (.)15
בסוף סיבוב  4לדלג מעל ר' אחד ,אל הר' הבא
ע'ש ,להשאיר חוט ארוך לתפירה ,לחתוך חוט

לעלות ע' ,לסרוג עוד שורה אחת של  6ח'ע.
כך הראש נראה כשהוא סגור:

ראש
עם צבע הגוף ליצור את טבעת הקסם
סיבוב  1אל תוך הטבעת לסרוג  6ח'ע (.)6
סיבוב  2לאורך כל הסיבוב לסרוג  2ח'ע לכל ר'
(.)12
סיבוב ( 3אל הר' הבא ח'ע ,הרחבה) עד סוף
הסיבוב ()18
סיבוב ( 4לאורך  2הר' הבאים ח'ע ,הרחבה) עד
סוף הסיבוב (.)24
סיבוב ( 5לאורך  3הר' הבאים ח'ע ,הרחבה) עד
סוף הסיבוב (.)30
סיבוב ( 6לאורך  4הר' הבאים ח'ע ,הרחבה) עד
סוף הסיבוב (.)36

בשלב זה מומלץ לחבר בתפירה את האוזניים,
האף והעיניים אל הראש לפני שממשיכים בסריגת
השמיכה .ניתן גם לקרום את האף וחיוך הפה.

סיבובים  7-11לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע (.)36
סיבוב ( 12לאורך  4הר' הבאים ח'ע ,צמצום) עד
סוף הסיבוב (.)30
סיבובים  13לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע (.)36
סיבוב ( 14לאורך  2הר' הבאים ח'ע ,צמצום) עד 2
ר' אחרונים ,לאורך  2הר' הבאים ח'ע (.)24
סיבוב  15לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע ()12
סיבוב  16לסרוג  11צמצומים ,אל ר' אחרון ח'ע
(.)12
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רגל (לסרוג  2יח')
עם צבע הגוף ליצור את טבעת הקסם
סיבוב  1אל תוך הטבעת לסרוג  6ח'ע (.)6

אותה לצבע ב'.

סיבוב  2לאורך כל הסיבוב לסרוג  2ח'ע לכל ר'
(.)12
סיבוב ( 3לאורך  2הר' הבאים הרחבה ,לאורך 4
הר' הבאים ח'ע) עד סוף הסיבוב (.)16
סיבוב  4לאורך  3הר' הבאים הרחבה ,לאורך 6
הר' הבאים ח'ע ,לאורך  2הר' הבאים הרחבה,
לאורך  5הר' האחרונים ח'ע (.)21
סיבוב  5-6לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע (.)21
סיבוב  7לאורך  10הר' הבאים ח'ע ,לסרוג 4
צמצום עמוד (ראי אינדקס) ,לאורך  3הר'
האחרונים ח'ע (.)17

גוף (שמיכי פסים)
כשהשורה האחרונה של הראש פונה אליך ,לחבר
חוט בצבע ג' אל ר' ראשון בשורה ,לעלות ע'

סיבוב  8לאורך  8הר' הבאים ח'ע( ,צמצום ,ח'ע) 2
פעמים ,לאורך  3הר' האחרונים ח'ע (.)15

יד (לסרוג  2יח')
עם צבע הגוף ליצור את טבעת הקסם
סיבוב  1אל תוך הטבעת לסרוג  5ח'ע (.)5

שורות המשך לצמצום השמיכה
שורה  1עם צבע ג' ,לצמצם בתחילת השורה,
לאורך כל השורה לסרוג ח'ע עד  2ר' אחרונים,
בסוף השורה לסרוג צמצום ,לעלות ע' ,לשחרר
מסרגה ולהחזיר לצבע ב'.
שורה  2עם צבע ב' ,לסרוג ח'ע לאורך כל השורה,
לעלות ע' ,לשחרר מסרגה ולהחזיר לצבע ג'.

סיבוב  9-10לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע (.)13
למלא את הנעל בחומר מילוי ,למעוך את הפתח
ולסגור אותו ע"י פיזור  6ח'ע לאורך הפתח בסריגת
סנדוויץ' (כמו שנסגר הראש) ,לעלות ע' ,לסובב
ולסרוג שורה של  6ח'ע.

לחזור על שורות  2-3עד לקבלת  30חצאי עמודים
לאורך שורה .2

לחזור על שורות  1-2עד לקבלת  14חצאי עמודים
לאורך שורה .2
שורה  1עם צבע ג' (תכלת) לסרוג הרחבה אל הר'
הראשון ,לאורך השורה לסרוג ח'ע ,לסרוג הרחבה
לר' אחרון ,לעלות ע' ,לשחרר מסרגה.

בשלב זה לחתוך את  2החוטים.
חיבור ידיים ורגליים אל השמיכי
לתפוס עם סמנים את כפות הידיים לאורך צדי
השורות ולפני שורות הצמצום של השמיכה
(כשהאגודלים פונים כלפי מעלה)

שורה  2לחבר צבע ב' (לבן) אל ר' ראשון של
שורה קודמת ,לעלות ע' ,לאורך כל השורה לסרוג
ח'ע ,לעלות ע' ,לשחרר מסרגה ולהחזיר אותה
לצבע ג' ולסובב.

סיבוב  2לאורך כל הסיבוב לסרוג הרחבה (.)10
סיבוב  3-5לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע (.)10
סיבוב  5לאורך כל הסיבוב ח'ע.
סיבוב  6לר' הראשון ח'ע ,לר' הבא פופקורן (ראי
אינדקס) ,לאורך  8ר' ח'ע ( .)9לשים לב שראש
הפופקורן "נעלם" אל פנים הסריגה אז מדלגים
מעליו באופן טבעי כצמצום.
סיבוב  7-8לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע (.)9
להמשיך לסרוג ח'ע לאורך  2הר' הבאים ,למלא
בחומר מילוי ולסגור את הפתח ע"י פיזור  4ח'ע
לאורך הפתח בסריגת סנדוויץ' ,לחתוך חוט.

שורה  3עם צבע ג' לסרוג הרחבה אל ר' ראשון
בשורה ,לאורך השורה לסרוג ח'ע ,אל ר' אחרון
לסרוג הרחבה ,לעלות ע' ,לשחרר מסרגה ולהחזיר
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לחבר צבע ג' אל צד שורה ראשונה באזור הצוואר
של הדובי ,לעלות ע',

לפזר ח'ע לאורך צדי השורות ועד שמגיעים ליד
ראשונה ,לחבר יד ראשונה לאורך  4ח'ע שסורגים
אל צדי השורות

להמשיך לסרוג ח'ע לאורך צדי השורות ועד לפינת
השורה התחתונה,
בפינה לסרוג  3ח'ע ,כעת מחברים בסריגה את 2
הרגליים (לאורך כל רגל סורגים  6ח'ע) כאשר כיוון
האצבעות של הנעל פונה אל צד ימין של השמיכה
(ראי תמונה הבאה) ,בפינה הבאה בסוף השורה
לסרוג  3ח'ע,

סריגה מהנה 

להמשיך לפזר ח'ע לאורך צדי השורות עד
שמגיעים ליד השנייה ,לחבר את היד השנייה
בסריגת  4ח'ע ,להמשיך לפזר ח'ע לאורך צדי
השורות ועד שמגיעים לצוואר (השורה הראשונה
שנסרגה בצבע ג') לסיים בסריגת ע'ש ,לחתוך
חוט ,להסתיר קצוות.
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