דמקה בלונים
( מתוך שיעור סריגה לייב )14.5.20 – 13
קישור לשיעור המוקלט בפייסבוקhttps://www.facebook.com/efratkatz/videos/10159012721602908/:
קישור לקורסים וסדנאות סריגה אונלייןhttps://crochetschool.ravpage.co.il/SC :
כדי לרכוש את סריגי – מנוע חיפוש הוראות סריגה בעברית https://crochetschool.ravpage.co.il/srigi :

חומרים
מסרגה  3 , 3-4צבעים מחוטי אקרילן שתואמים למסרגה ,מספריים ,מחט רקמה.

אינדקס קיצורים
ע' – עין שרשרת
ר' – ראש תפר  /תך
ת' – תך  /תפר
ע'ממ – עמוד משולש
בלון ישר – להכניס מסרגה למקום הבא ולמשוך חוט
(ללפף חוט על המסרגה ,להיכנס באותו המקום ולמשוך חוט)  7פעמים,
ללפף ולסגור את כל הלולאות יחד ,להכניס מסרגה אל חוט שמאלי ביותר ולמשוך חוט ,ללפף ולסגור  2לולאות.

הוראות סריגה
מכפלה  4פלוס  .6עם צבע א' לסרוג שרשרת עיניים באורך הרצוי
שורת בסיס :אל ע'  6מהמסרגה ח'ע( ,לעלות  2ע' ,לדלג ע' ,אל הע' הבאה ח'ע) עד סוף שרשרת העיניים ,לעלות 3
ע' ,לסובב.
 :1לרווח הבא בלון ישר( ,לעלות  4ע' ,לדלג רווח אחד ,לרווח הבא בלון ישר) עד רווח אחרון,
אל הרווח האחרון לסרוג ע'ממ ולהחליף לצבע ב'.

 :2לעלות  6ע' ,לסובב ,לדלג מעל בלון( ,אל הרווח הבא משורה  1לסרוג בלון ישר ,לעלות  4ע') עד רווח פנוי אחרון
משורה  ,1לעלות  , 3לסרוג ע'ממ אחרי הבלון האחרון של שורה קודמת ולפני שרשרת העיניים כלומר בינהם,
להחליף לצבע ג'.

 :3לעלות  3ע' ,לסובב ,אל ר' בלון מקביל  2שורות קודם לסרוג בלון ישר( ,לעלות  4ע' ,לדלג מעל בלון של שורה
קודמת ולסרוג בלון ישר אל ר' בלון מקביל  2שורות קודם) עד לרווח אחרון ,לסרוג ע'מ אל רווח שרשרת העיניים 2
שורות קודם ,להחליף לצבע א'.

 :4לעלות  6ע' ,לסובב ,לדלג מעל בלון( ,אל ר' הבלון הבא  2שורות קודם לסרוג בלון ישר ,לעלות  4ע') עד רווח פנוי
אחרון משורה  ,1לעלות  , 3לסרוג ע'ממ אחרי הבלון האחרון של שורה קודמת ולפני שרשרת העיניים כלומר בינהם,
להחליף לצבע הבא ברצף.

לחזור על סריגת שורות  3-4עד לקבלת אורך רצוי .לסיים עם שורה 3

שורת סיום :לעלות  2ע' ,לסובב ,אל ר' הבלון הבא לסרוג ח'ע( ,לעלות  2ע' ,לסרוג בלון ישר אל ר' בלון מקביל 2
שורות קודם ,לעלות  2ע' ,אל ר' הבלון הבא לסרוג ח'ע) עד סוף השורה ,לעלות  2ע' ,לסרוג ע'ש אל שרשרת ע'
האחרונה בשורה .לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.

סריגה מהנה

ניפגש בשיעורים הבאים בקבוצה

סורגים עם קרושה סקול (כל שני וחמישי בשעה )16:00
כניסה לקבוצה דרך הקישור הזהhttps://www.facebook.com/groups/crochetschool/ :

