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 פס לבבות ראשון קובע את גובה ואורך השאל.  -  הערה חשובה

 כלומר מספר הלבבות שייסרגו לגובה יהיה מספר הלבבות של השורה האחרונה שתיתן את הרוחב 

 

 לבבות ראשון  ס פהוראות סריגה ל

 )השפיץ התחתון של השאל(  1לב 

 ע', לסובב.  2ע'מ, לעלות   2לע'מ(, אל ע' ראשונה   נחשבע' )  3 -  1שורה 

 ע'מ, לעלות ע', לסובב  3ע'מ באותו המקום, לר' הבא ח'ע, לר' אחרון   2 – 2שורה 

ע'מח+ע'מ+ע'מח  ח'ע, לר' הבא ע'מח+ע'מ+ע'מח באותו המקום, ח'ע, ע'ש, ח'ע, לר' הבא   – 3שורה 

 . לב ראשון בשורה נוצר   –באותו המקום, לצד השורה ע'ש 

   

 המשך ללב הבא 

 ע'   6לעלות **  

 ע', לסובב.  2ע'מ, לעלות  2אל ע' שלישית מהמסרגה   – 1שורה 

 ע'מ, לעלות ע', לסובב  3ע'מ באותו המקום, לר' הבא ח'ע, לר' אחרון   2 – 2שורה 

מח באותו המקום, ח'ע, ע'ש, ח'ע, לר' הבא ע'מח+ע'מ+ע'מח  ח'ע, לר' הבא ע'מח+ע'מ+ע'  – 3שורה 

 לב נוסף נוצר.  – ** באותו המקום, לצד השורה ע'ש 

 , בסיום לחתוך חוט.לחזור על הפעולות בין הכוכביות עד לקבלת אורך וגובה רצוי של השאל

 

 

 

 

https://www.facebook.com/efratkatz/videos/10158839941617908/


 

 נוספות שורות 

 שורת לבבות חדשה 

 ראשון מפס הלבבות האחרון שנוצר. של לב    2לחבר חוט אל צד שורה מספר 

 )של השורה הבאה(  1לב 

 ע'   6לעלות 

 ע', לסובב.  2ע'מ, לעלות  2אל ע' שלישית מהמסרגה   – 1שורה 

 ע'מ, לעלות ע', לסובב  3ע'מ באותו המקום, לר' הבא ח'ע, לר' אחרון   2 – 2שורה 

לר' הבא ע'מח+ע'מ+ע'מח   ח'ע, לר' הבא ע'מח+ע'מ+ע'מח באותו המקום, ח'ע, ע'ש, ח'ע,   – 3שורה 

באותו המקום, לצד השורה ע'ש , לעלות ע', לסרוג ע'מ אל צד שורה שנייה של הלב המקביל משמאל  

 לב ראשון של השורה הבאה נוצר.  –

 

 המשך ללב הבא 

 ע'   4** לעלות 

 ע', לסובב.  2ע'מ, לעלות  2אל ע' שלישית מהמסרגה   – 1שורה 

 ע'מ, לעלות ע', לסובב  3הבא ח'ע, לר' אחרון ע'מ באותו המקום, לר'   2 – 2שורה 

ח'ע, לר' הבא ע'מח+ע'מ+ע'מח באותו המקום, ח'ע, ע'ש, ח'ע, לר' הבא ע'מח+ע'מ+ע'מח    – 3שורה 

 לב נוסף נוצר.  – באותו המקום, לצד השורה ע'ש ** 

 לחזור על הפעולות בין הכוכביות לסיום השורה, בסיום לחתוך חוט. 

 שורות המשך: 

 . 2אל הלב הראשון מפס הלבבות הקודם, לחבר חוט לצד ימין של שורה מספר 

 

      הנה סריגה מ

 (16:00מישי בשעה )כל שני וח  סורגים עם קרושה סקולבקבוצה  יםהבא ים ניפגש בשיעור

 /https://www.facebook.com/groups/crochetschoolקישור הזה: כניסה לקבוצה דרך ה 

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

