
 צעיף משולשים )דוגמת דרקון(  

 ( 205.7. – 11שיעור סריגה לייב מתוך   )

  /https://www.facebook.com/efratkatz/videos/10159002590012908קישור לשיעור המוקלט בפייסבוק:

 https://crochetschool.ravpage.co.il/SCקישור לקורסים וסדנאות סריגה אונליין: 

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

 

 חומרים 

 .  ניתן לסרוג בכמה צבעים, מספריים, מחט רקמה, למסרגה  עובי שתואםחוט ב,    3-4מסרגה 

 אינדקס קיצורים *

 עין שרשרת   –ע' 

 תפר / תך  ראש  –ר' 

 תך / תפר  – ת' 

 עמוד משולש  –  ע'ממ

 עמוד – ע'מ 

 

 

 סריגה  הוראות

 .  לתחילת השורה  עיניים 2לסרוג שרשרת עיניים באורך בסיס המשולש הרצוי + 

  עבור עמוד ראשון   3עיניים פלוס   15לצעיף גדול ועל פי התרשים המקורי, מתחילים עם . 2פלוס   8בשיעור תרגלנו עם  הערה: 

 . רשים( עם תך עמוד וחצי / עמוד מקוצרבתנסרג ) הצעיף וכל 

 לש ראשון משו

 (9)   , לסובבשורה הבאה()נחשב לע'מ של ה ע'   2עלות , ל מורך כל שרשרת הע' לסרוג ע'מהמסרגה ע'מ, לא 3אל ע' : 1

 ( 8)  , לסובבשורה הבאה()נחשב לע'מ של ה ע'  2עלות ל,  הר' הבאים ע'מ  7, לאורך  לדלג מעל ר' אחד :  2

 ( 7)  , לסובבשורה הבאה()נחשב לע'מ של ה ע'  2עלות ל,  הר' הבאים ע'מ  6, לאורך  לדלג מעל ר' אחד :  3

 ( 6)  , לסובבשורה הבאה()נחשב לע'מ של ה ע'  2עלות ל,  הר' הבאים ע'מ  5, לאורך  לדלג מעל ר' אחד :  4

 ( 5)  , לסובבשורה הבאה()נחשב לע'מ של ה ע'  2עלות ל,  הר' הבאים ע'מ  4, לאורך  לדלג מעל ר' אחד :  5

 ( 4)  , לסובבשורה הבאה()נחשב לע'מ של ה ע'  2עלות ל,  הר' הבאים ע'מ  3, לאורך  לדלג מעל ר' אחד :  6

 ( 3)  , לסובבשורה הבאה()נחשב לע'מ של ה ע'  2עלות ל,  הר' הבאים ע'מ  2, לאורך  לדלג מעל ר' אחד :  7

 ( 2)  לסובב,  ( שנסרגת מהצדשורה של ה  מ)נחשב לע'מ ע'  4עלות ל,  הר' הבאים ע'מ  1, לאורך  לדלג מעל ר' אחד :  8

 . ע'  4מסובבים את העבודה לאחר סריגת לא   , צעיף מסולסליצירת ל

 :    שולש הבאמעבר למ

 (9) , לסובב שורה הבאה( )נחשב לע'מ של ה  ע'   2, לעלות במעבר בין השורות( לסרוג ע'ממממש לאורך צדי המשולש )

 ווץ. עמוד המשולש מייצר כי מש אם העמוד מחוולסרוג עיניים  6לעלות  לסרוג עמוד מרובע או ו עיניים  5לעלות ניתן רה: הע
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 הבא לש  משו

 ( 9) , לסובב שורה הבאה( )נחשב לע'מ של ה   ע' 2עלות ל  ' הבאים ע'מ, הר  7לאורך   ,אל הר' הראשון לסרוג ע'מ  :1

 ( 8)  , לסובבשורה הבאה()נחשב לע'מ של ה ע'  2עלות ל,  הר' הבאים ע'מ  7, לאורך  לדלג מעל ר' אחד :  2

 ( 7)  , לסובבשורה הבאה()נחשב לע'מ של ה ע'  2עלות ל,  הר' הבאים ע'מ  6, לאורך  לדלג מעל ר' אחד :  3

 ( 6)  , לסובבשורה הבאה()נחשב לע'מ של ה ע'  2עלות ל,  הר' הבאים ע'מ  5, לאורך  לדלג מעל ר' אחד :  4

 ( 5)  , לסובבשורה הבאה()נחשב לע'מ של ה ע'  2עלות ל,  הר' הבאים ע'מ  4, לאורך  לדלג מעל ר' אחד :  5

 ( 4)  , לסובבשורה הבאה()נחשב לע'מ של ה ע'  2עלות ל,  הר' הבאים ע'מ  3, לאורך  לדלג מעל ר' אחד :  6

 ( 3)  , לסובבשורה הבאה()נחשב לע'מ של ה ע'  2עלות ל,  הר' הבאים ע'מ  2, לאורך  לדלג מעל ר' אחד :  7

 ( 2)  לסובב,  ( שנסרגת מהצדשורה של ה  מ)נחשב לע'מ ע'  4עלות ל,  הר' הבאים ע'מ  1, לאורך  לדלג מעל ר' אחד :  8

 . ע'  4מסובבים את העבודה לאחר סריגת לא   , צעיף מסולסליצירת ל

 ( 9במעבר בין השורות( לסרוג ע'ממ )ממש  לאורך צדי המשולש )

 ווץ. עמוד המשולש מייצר כי מש אם העמוד מחוולסרוג עיניים  6לעלות  לסרוג עמוד מרובע או ו עיניים  5לעלות ניתן רה: הע

 

 עד לאורך צעיף רצוי.   הבאמשולש  ההוראות הסריגה של להמשיך לסרוג את 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניפגש בשיעורים הבאים בקבוצה        סריגה מהנה 

   ( 16:00)כל שני וחמישי בשעה  סורגים עם קרושה סקול 

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

 

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

