
 (20.431. –  3שיעור סריגה לייב - )  חתלתול מחזיק קקטוס

קישור לשיעור המוקלט בפייסבוק:  

https://www.facebook.com/efratkatz/videos/10158892908167908/ 

 קישור לדוגמא בתרשים: 

https://m.blog.naver.com/s00020/221381052794 

 חומרים 

 צבעים(  2מ"מ + חוט תואם )  4מסרגה 

 מחט רקמה 

 מספריים 

 צמר סמן 

 שארית חוט בצבע שחור )רקמה של האף( 

 עיני בטיחות )לא חובה! ניתן לרקום( 

 חומר מילוי לבובות )אם אין ניתן לחתוך חוט סריגה

 לחתיכות קטנות ולמלא איתו( 

 כוסית יין מפלסטיק או כל מיכל קטן 

 אינדקס קיצורים 

 עין שרשרת   –ע' 

 עין שטוחה   –ע'ש 

 חצי עמוד  –ח'ע 

 עמוד  – ע'מ 

 ראש תך  – ר' 

 חצאי עמודים באותו המקום  2סריגת   –הרחבה 

 תכים לתך אחד   2סריגת  – צמצום 

 הערות 

 גוף + זנב + אוזניים צבע א  

 לחיים צבע ב 

 הסריגה מתבצעת בסיבובים רציפים 

 סריגה  הוראות

   גוף

 ליצור את טבעת הקסם עם צבע א 

 ( 8לטבעת )  8 :  1

 ( 16ות )הרחב 8 :  2

https://www.facebook.com/efratkatz/videos/10158892908167908/
https://m.blog.naver.com/s00020/221381052794


 ( 24)  8הרחבה( *ח'ע, 1: ) 3

 (  32)  8ח'ע, הרחבה( *2: ) 4

 (  32ח'ע ) 32:  5

 (  40)  8ח'ע, הרחבה( *3: ) 6

 ( 40ח'ע ) 40:  7

 (  48)  8ח'ע, הרחבה( *4: ) 8

 ( 48ח'ע ) 48:   9-11

 (  42ח'ע )  3, 7ח'ע, צמצום( * 6ח'ע, צמצום, ) 3:  12

 ( 42ח'ע ) 42: 13

 (  36) 8ח'ע, צמצום( *5: ) 14

 ( 36) ח'ע  36:  15

ח'ע לקשת קדמית,   1) , ח'ע8   ,שייסרג אח"כ   פתח לזנבנוצר  – ( ח'ע 1ר',  4ע', לדלג 3)ח'ע,  1: 16

ח'ע, לסרוג   10, אוזן נוצרה  – ע', לע' שלישית ח'ע, לע' הבאה ע'מ, לקשת קדמית של הר' הבא ח'ע( 4

 . ח'ע  8עוד אוזן,  

ג אל הקשת האחורית  ( במקומות בהם נסרגו האוזניים צריך לסרו24) 8ח'ע, צמצום( *3):  17

 שנותרה פנויה מסיבוב קודם. 

ג אל הקשת האחורית  במקומות בהם נסרגו האוזניים צריך לסרו  . ח'ע  4, 7 ח'ע, צמצום( * 4):  18

 שנותרה פנויה מסיבוב קודם. 

   ע'ש. לחתוך חוט.: לאורך כל הסיבוב לסרוג  19

 יחידות(   2)לסרוג  לחיים 

 עם צבע ב ליצור את טבעת הקסם 

 ח'ע לטבעת, לסיים ברקמת ר' מדומה או עין שטוחה, להשאיר חוט לתפירה, לחתוך חוט.  7:  1

 זנב

 16שנותרו פנויים מהחור שנוצר בסיבוב לחבר חוט א' אל אחד הראשים 

 ( 8ח'ע לאורך הפתח ) 8: לפזר 1

 ( 8ח'ע ) 8:   2-4

 ( 7ח'ע ) 6ח'ע, צמצום,  1:  5

 ח'ע, לחתוך חוט, להכניס מעט חומר מילוי, לתפור את הפתח.  7:   6-7

: לתפור את הלחיים, לרקום משולש קטן לאף, לחבר עיניים, למלא את דפנות הגוף בחומר   סיום

 לוי ולהשאיר מספיק מקום להכנסת המיכל. להכניס מיכל עם קקטוס קטן. מי

      סריגה מהנה 

 (16:00)כל שני וחמישי בשעה   סורגים עם קרושה סקולניפגש בשיעורים הבאים בקבוצה 

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

https://www.facebook.com/groups/crochetschool/

