
 )צמיד, שרשרת, חגורה, רצועה, חובק סכו"ם( אירי עם חרוז צמיד

 ( 205.21. –  11שיעור סריגה לייב מתוך  )

  /https://www.facebook.com/efratkatz/videos/10159036080632908קישור לשיעור המוקלט בפייסבוק:

 e.co.il/SChttps://crochetschool.ravpagקישור לקורסים וסדנאות סריגה אונליין: 

 https://crochetschool.ravpage.co.il/srigi מנוע חיפוש הוראות סריגה בעברית : –כדי לרכוש את סריגי 

 חומרים

כולה להיכנס שהמסרגה י חרוז עץ, ץ לתרגל קודם עם חוטי אקרילן()מומל למסרגהם שתוא חוט כותנה,  2-3מסרגה 

 מספריים, מחט רקמה. , אליו

 קיצוריםאינדקס 

 עין שרשרת –ע' 

 ראש תפר / תך  –ר' 

 תך / תפר  –ת' 

 חובק קדמי עמוד  – קע'מ

 עמודים  5קלסטר  –  5קל'

 עמודים  3קלסטר  –  3קל'

 עמודים  2קלסטר  –  2קל'

 סריגה הוראות

 ע'ש ת, לסגור לטבעת ע"י סריגלהתחיל עם שרשרת עיניים לפי גודל היקף החרוז

: )לעלות ע', אל תוך הטבעת ע'ש( עד שמגיעים חזרה לתחילת הסיבוב, ח'ע לטבעת, ע'ש לכל חוט   סוגר לולאה

 משמאל.

 . לסובב, )נחשב לעמוד( ע' 3חוטים קדמיים של הח'ע,  2אל  5, קל')נחשב לעמוד( ע'  3: 1

 של שורה קודמת,  5העליונה מקל' מתחת לשרשרת העיניים 5קל': 2

 , שמאליהימנית מקל'  מתחת לשרשרת העיניים 3שורות קודמות, קל' 2קל' של  2אל הרווח שבין  2קל'

 ע' )נחשב לעמוד(, לסובב. 3לולאות, לעלות  7פעמים, לסגור  4לולאות( *  2לסרוג לולאה אחת, )לסגור 

 של שורה קודמת,  5העליונה מקל' מתחת לשרשרת העיניים 5קל': 3

 העליונה מקל' ימני, מתחת לשרשרת העיניים 3, קל'לסובבשורות קודמות,   2קל' של  2אל הרווח שבין  2קל'

 ע' )נחשב לעמוד(, לסובב. 3לולאות, לעלות  7פעמים, לסגור  4לולאות( *  2לסרוג לולאה אחת, )לסגור 

 ע'.  3ולעלות  2י, לסיים עם שורה עד לקבלת אורך רצו 2-3על שורות  לחזור 

לשחרר את המסרגה מהלולאה, להשחיל חרוז על המסרגה, להחזיר את הלולאה : צירוף חרוז וסריגת סיבוב סיום

ע'מ, להפוך את  7חוטים בחלקו העליון של הקל' האחרון ולסרוג   2למסרגה ולסרוג ע', להכניס מסרגה מתחת ל

 לאורך הצד השני של החרוז, לסיים בע'ש אחורית, לחתוך חוט, להסתיר קצוותע'מ  7החרוז ולהמשיך לסרוג 

  

       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/efratkatz/videos/10159036080632908/
https://crochetschool.ravpage.co.il/SC
https://crochetschool.ravpage.co.il/srigi
https://www.facebook.com/groups/crochetschool/

