
 (20.461. –  5שיעור סריגה לייב - )  חתלתול מחזיק קקטוס

קישור לשיעור המוקלט בפייסבוק:  

https://www.facebook.com/efratkatz/videos/10158903884527908/ 

 https://crochetschool.ravpage.co.il/GSל הופך לריבוע סבתא : הכ  –  דשלמיני קורס הח קישור 

 

 כבשה  ריבוע

 טבעת ל 8ף עם צבע גו :  1

  5, נוצרהאוזן   – ( ע'ש באותו המקוםח,  'מ עלע' הבאה  ,  ע ח' 2ע', לע'  3, 'ק לק ח'ע 1)ות, הרחב  5: 2

לחתוך חוט,    , נוצרהשנייה אוזן   –( ע'מח, עקש באותו המקוםלע' הבאה  , ח'ע 2ע', לע'  3)ח'ע לק'ק, 

 . לר' הבא  מת ר' מדומהרקלדלג מעל ר' אחד,  

וזן  לקפל א,  4*( לק'ק ק, ע'ש ' ע'מח לק  3לר' הבא) , הע'ש( אל)  ק אחרי אוזן שמאל' לק לבן  לחבר חוט :  3

ע',  4), לק'ק ע'ש  עוד  ע'ש לק'ק של הע'ש הבאה,  , ר לדלג מעל הח'ע + ע'מח של האוזן( כלומ) קדימה 

 . , לסיים ברקמת ר' מדומה, לחתוך חוט ע'ש לתחילת הסיבוב,  4*(ק'ק הבאהש באותו המקום, ע'ש ל 'ע

 . (16) קום האחרונה לר ע'ש, את העין  51גוף לחבר חוט לבן ולסרוג בגב ה  << לסיבוב הבא ה הכנ 

 : בשני צבעים סריגת הריבוע 

 זניים כלפי מטה וצד שמאל פונה אליך שה כך שהאולהפוך את הכב

,  שונה נוצרהינה רא פ  -  , ע'מ באותו המקוםע' 3אוזן ימנית, ל  משמאל 'ש אל ע   כחולחוט חבר ל:  1

מח, ח'ע,  ''מח, פינה, ע (, עלהחליף לירוק'מח, ח'ע ) ע  , שנייהפינה   – ע'מע'מח, ח'ע, ע'מח, ע'מ+ע'+ 

   .לסיים בע'ש , ח'ע, ע'מח,  להחליף לכחול ע'מח, פינה, ע'מח, 

לאורך הצלעות  נוצרה,  פינה  – ע' + ח'ע(  2ח'ע, )ח'ע +   5ל ע'ש, לעלות ע', אל הרווח הבא משמא: 2

עם ח'ע, ע',  אחרונה  , לסיים בפינה הע' + ח'ע(  2ג )ח'ע + ל פינה לסרוחצאי עמודים, בכ 5לסרוג 

 . לחתוך חוט ולרקום ר' מדומה

 ום אף ועיניים )ניתן להדביק עיניים זזות( לרק עם חוט דק יותר, 

 ל הריבוע ולהדביק. להסתיר חוטים, לחתוך מגנט בגוד

וחמישי בשעה    )כל שני סורגים עם קרושה סקול ניפגש בשיעורים הבאים בקבוצה       סריגה מהנה 

 /https://www.facebook.com/groups/crochetschoolכניסה לקבוצה דרך הקישור הזה:  ( 16:00

https://www.facebook.com/efratkatz/videos/10158903884527908/
https://crochetschool.ravpage.co.il/GS
https://www.facebook.com/groups/crochetschool/

