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קישור לשיעור המוקלט בפייסבוק:  

https://www.facebook.com/efratkatz/videos/10158932758062908/ 

)תיקון סוף הסרטון(:   2קישור לחלק 

w.facebook.com/efratkatz/videos/10158934821517908/https://ww 

 https://crochetschool.ravpage.co.il/SCלקורסים וסדנאות סריגה :  קישור 

 הערות 

 כל סיבוב מסתיים בסריגת עין שטוחה. * 

 לעמוד. עיניים בתחילת סיבוב נחשבות   3* 

 צבעים.  2* כל ריבוע נסרג עם 

 בסריגת הסיבוב האחרון מומלץ להניח סמן צמר   *

 בסריגת עין שרשרת של כל פינה  

 

 אינדקס קיצורים 

 עין שרשרת   –ע' 

 תפר / תך  ראש  –ר' 

   עין שטוחה – ע'ש 

 חצי עמוד  – ח'ע 

 עמוד  – ע'מ 

)ללפף חוט על המסרגה, להכניס את המסרגה מאחורי העמוד המצוין בדוגמא ולמשוך   – בלון קדמי 

לולאות על המסרגה, ללפף חוט    7פעמים עד שנוצרים  3לולאה( לחזור על הפעולות בסוגריים סה"כ 

 בלון קדמי נוצר    –לולאות   2לולאות יחד, ללפף חוט ולסגור   6ולסגור רק 

 

 סריגה  הוראות

 ליצור את טבעת הקסם עם צבע א'  

, לסיים בסריגת ע'ש לר'  ע'מ 11עיני שרשרת )נחשב לעמוד ראשון( אל תוך הטבעת   3לעלות   :1

 ( 12) ראשון מתחילת הסיבוב  

ע'מ, מסביב לע'מ הבא לסרוג בלון   3)מסביב לע'מ הבא לסרוג בלון קדמי, אל הר' הבא לעלות ע', :  2

 פעמים, לסיים בסריגת ע'ש לר' הבלון הקדמי מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט א'.  4  ע'( 3קדמי, לעלות 

לדלג ר' אחד,  ע'מ באותו הרווח, )לעלות ע', ע',    3, לעלות ע' 3רווח של כל  ללחבר צבע ב' א   :3

  2ע' +  2ע'מ +  2אל הרווח הבא לסרוג פינה כך : לדלג ר' אחד, הר' הבאים ע'מ, לעלות ע',   3לאורך 

לדלג ר'  הר' הבאים ע'מ, לעלות ע',  3לאורך לדלג ר' אחד,  פעמים, לעלות ע',  3ע'מ באותו הרווח( 

צבע  ע' + ע'ש לר' הראשון בסיבוב, לחתוך   2ע'מ +   2אל הרווח האחרון לסיים את הפינה כך: אחד, 

 . ב'

https://www.facebook.com/efratkatz/videos/10158932758062908/
https://www.facebook.com/efratkatz/videos/10158934821517908/
https://crochetschool.ravpage.co.il/SC


לסרוג ח'ע באותו המקום, לסרוג בלון  ע'מ,    3'מ ראשון מבין מקבץ לחבר צבע א' אל כל ע עם ע'  :4

מאותו הצבע(, לדלג ר' אחד, ח'ע לר' הבא, ח'ע לרווח הבא,  -)  2קדמי מסביב לע'מ אמצעי מסיבוב 

הר'   2ח'ע, לאורך  2ע' +  2ח'ע +  2אל הרווח הבא לסרוג פינה כך:  ) הר' הבאים ח'ע,  2לאורך 

- )  2לסרוג בלון קדמי מסביב לע'מ אמצעי מסיבוב  ח'ע,  אל הר' הבא   א,ח'ע לרווח הב הבאים ח'ע, 

פעמים, אל    3 ( הר' הבאים ח'ע 2לאורך   ח'ע לרווח הבא,אותו הצבע(, לדלג ר' אחד, ח'ע לר' הבא, מ

הר' הבאים ח'ע, לחתוך חוט ב', לרקום   2ח'ע, לאורך   2ע' +  2ח'ע +  2הרווח הבא לסרוג פינה כך: 

 ר' מדומה. 

עם ע' לחבר צבע א' אל קשת אחורית     של הסיבוב נסרגים אל קשת אחורית  חצאי העמודיםל  כ  :5

,  אחרי על פינה )לשים לב לא לספור את שרשרת העיניים של הפינה(, ח'ע באותו המקום   3של ר' 

ע'מ חובקים מסביב לעמודים שנמצאים בצדי הבלון   2לסרוג קלסטר ) הר' הבאים ח'ע,  3לאורך 

הר' הבאים ח'ע, לע' הבאה ח'ע,   6קודמת )עמודים מאותו הצבע(, לדלג ר' אחד, לאורך משורה  

לחזור   ( הר' הבאים ח'ע 6לעלות ע', לע' הבאה ח'ע, )להכניס סמן אל הע' האחרונה שנסרגה(, לאורך 

ע'מ חובקים מסביב לעמודים שנמצאים בצדי הבלון משורה קודמת    2לסרוג קלסטר      פעמים,   3עוד 

הר' הבאים ח'ע, לע' הבאה ח'ע, לעלות ע', לע' הבאה   6ודים מאותו הצבע(, לדלג ר' אחד, לאורך )עמ

הר' הבאים ח'ע, לחתוך חוט, לרקום ר'   2ח'ע, )להכניס סמן אל הע' האחרונה שנסרגה(, לאורך 

 מדומה. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 קישור לדוגמא מקורית : 

granny/-drops-bobble-crochet-to-peak.com/how-http://design 

 

https://www.facebook.com/groups/crochetschool/
http://design-peak.com/how-to-crochet-bobble-drops-granny/

