
 ריבוע סבתא בשכבות 

 ( 205.7. – 11שיעור סריגה לייב מתוך   )

  /https://www.facebook.com/efratkatz/videos/10158987038972908קישור לשיעור המוקלט בפייסבוק:

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

:  עברית חיפוש הוראות סריגה בוע מנ   –כדי לרכוש את סריגי 

https://secure.cardcom.solutions/e/xO0i?fbclid=IwAR2RLyptbeFNLiuSWvrN7whnau_X_M9LZ63FFUhbvpYnEuQqnRh

0A2ko5KA 

 חומרים 

 , מספריים, מחט רקמה, צבעי חוטים לפי בחירה אישית.  חוטים תואמים למסרגהצבעים של   7,  3מסרגה 

 אינדקס קיצורים 

 עין שרשרת   –ע' 

 תפר / תך  ראש  –ר' 

 תך / תפר  – ת' 

   עין שטוחה – ע'ש 

 חצי עמוד  –  ח'ע

 עמוד – ע'מ 

 

 

 סריגה  הוראות

 ליצור את טבעת הקסם עם צבע א'  

 ( 12הראשון לשני מתחילת הסיבוב )ע'מ, לסיים בע'ש לרווח בין הע'מ    11ע' )נחשב לע'מ(,  3: 1

  4ל   3ע'מ, לרווח בין ע'מ   3ע', ** לדלג    3ע'מ, לעלות   2ע' )נחשב לע'מ(, באותו המקום לסרוג: ע'מ + ע'ממ +   3: לעלות 2

,  הסיבובלרווח בין הע'מ הראשון לשני מתחילת   פעמים, לסיים עם ע'ש  3ע' ** לחזור   3לעלות ע'מ,   2ע'מ + ע'ממ +  2לסרוג: 

 . לחתוך חוט

ע', ח'ע באותו המקום, לאורך    2לעלות לעלות ע', ח'ע באותו המקום,  לחבר צבע ב' אל כל ע'ממ מסיבוב קודם,    מילוי סיבוב : 3

ע' + ח'ע,    2הר' הבאים ח'ע, ** אל הר' הבא ח'ע +  2לסרוג ע'מ, לאורך  1הע'מ המדולגים מסיבוב  3הר' הבאים ח'ע, לאורך  2

הר' הבאים ח'ע** עד סוף הסיבוב, לסיים עם   2לסרוג ע'מ, לאורך   1הע'מ המדולגים מסיבוב  3הר' הבאים ח'ע, לאורך  2לאורך 

 ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט. 

  3 ע',  3ע' )נחשב לע'מ(, ע'מ באותו המקום, לעלות   3לעלות עיני שרשרת,   2לאחת הפינות של   ג'לחבר צבע   קשתות  סיבוב : 4

  3ע'מ(, ** לעלות  2ע' +  2ע'מ +  2ע', לפינה הבאה לסרוג פינה כך )  3לעלות סיבובים קודם,   2ע'מ אל שרשרת הע' הפנוייה  

ע'מ   3ע',   3ע', אל הפינה הבאה לסרוג פינה ** פעמיים, לעלות  3סיבובים קודם, לעלות   2ע'מ אל שרשרת הע' הפנוייה  3ע', 

ע', לסיים עם ע'ש לר' ת' ראשון    2ע'מ, לעלות   2, לפינה האחרונה לסרוג ע' 3בים קודם, לעלות סיבו  2אל שרשרת הע' הפנוייה 

 מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט. 

  3הר' הבאים ח'ע, לאורך  2לאורך **  ח'ע באותו המקום,   3לחבר צבע ד' אל כל פינה מסיבוב קודם, לעלות ע',   מילוי סיבוב : 5

  2פעמים, לאורך  3ח'ע **   3לפינה הבאה הר' באים ח'ע,   2לאורך הר' הבאים ח'ע,   3ח'ע שני סיבובים קודם לסרוג ע'מ, לאורך 

ח'ע שני סיבובים קודם לסרוג    3, לאורך הר' הבאים ח'ע 3ם לסרוג ע'מ, לאורך ח'ע שני סיבובים קוד 3הר' הבאים ח'ע, לאורך 

 לסיים עם ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט.   הר' הבאים ח'ע, 2ע'מ, לאורך 

 

 

 

https://www.facebook.com/efratkatz/videos/10158987038972908/
https://crochetschool.ravpage.co.il/SC
https://secure.cardcom.solutions/e/xO0i?fbclid=IwAR2RLyptbeFNLiuSWvrN7whnau_X_M9LZ63FFUhbvpYnEuQqnRh0A2ko5KA
https://secure.cardcom.solutions/e/xO0i?fbclid=IwAR2RLyptbeFNLiuSWvrN7whnau_X_M9LZ63FFUhbvpYnEuQqnRh0A2ko5KA


 

)פינה  ע'מ    2ע' +   2ע' )נחשב לע'מ(, ע'מ באותו המקום +   3לחבר צבע ה' לח'ע אמצעי של כל פינה, לעלות  קשתות  סיבוב : 6

אל ח'ע אמצעי של הפינה ע',    3לעלות פעמים,   2סיבובים קודם(  2ע'מ אל שרשרת הע' הפנוייה  3ע',   3נוצרה(, ** )לעלת 

הבאה לסרוג פינה ** עד סוף הסיבוב, לשים לב שבסוף הסיבוב כבר יש פינה ורק מסיימים עם ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת  

 הסיבוב, לחתוך חוט. 

  3הר' הבאים ח'ע, )לאורך  2ח'ע באותו המקום, ** לאורך  3לחבר צבע ו' אל כל פינה מסיבוב קודם, לעלות ע',   מילוי סיבוב : 7

  2ח'ע שני סיבובים קודם לסרוג ע'מ, לאורך   3לאורך ,  פעמים  2הר' הבאים ח'ע(  3ח'ע שני סיבובים קודם לסרוג ע'מ, לאורך 

ח'ע שני סיבובים קודם לסרוג ע'מ, לאורך   3הר' הבאים ח'ע, לאורך   2פעמים, לאורך  3ח'ע **  3לפינה הבאה הר' הבאים ח'ע, 

לסיים עם ע'ש לר' ת' ראשון  הר' הבאים ח'ע,  2ח'ע שני סיבובים קודם לסרוג ע'מ, לאורך  3, לאורך פעמים 2הר' הבאים ח'ע(  3

 מתחילת הסיבוב, לחתוך חוט. 

 

 לשים לב שכל צלע גדלה בכל סיבוב ולכן יש לבצע יותר חזרות.   ורק  6-7לחזור על סיבובים ניתן לחזור על 

ע' +   2לחבר חוט בצבע שרוצים אל כל ראש לאורך כל צלע. לאורך כל הצלע לסרוג ח'ע לכל פינה לסרוג : ח'ע +  : סיבוב סיום

 ח'ע, לחתוך חוט, לסיים סיבוב ברקמת ראש מדומה, להסתיר קצוות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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/

