סימנייה לספר – ינשוף על העץ
( מתוך שיעור סריגה לייב )30.4.20 – 9
קישור לשיעור המוקלט בפייסבוקhttps://www.facebook.com/efratkatz/videos/10158960554682908/ :
קישור לדוגמר מקורית https://www.ravelry.com/patterns/library/little-owl-bookmark :
קישור לקורסים וסדנאות סריגה אונלייןhttps://crochetschool.ravpage.co.il/SC :
חומרים
מסרגה  3-4וחוטים תואמים למסרגה ,מספריים ,מחט רקמה ,צבעי חוטים לפי בחירה אישית.
מומלץ לסרוג את הסימנייה מחוטי שיש בהם אחוזי כותנה גבוהים.
אינדקס קיצורים
ע' – עין שרשרת
ר' – ראש תפר  /תך
ת' – תך  /תפר
ע'ש – עין שטוחה
ח'ע – חצי עמוד
ע'מח – עמוד וחצי \ עמוד מקוצר
ע'מ – עמוד
ע'ממ – עמוד משולש

הוראות סריגה
גוף הינשוף
עם צבע הבטן – ליצור את טבעת הקסם (ניתן להתחיל עם  2עיני שרשרת)
 :1לעלות  2ע' (נחשב לע'מ ראשון) ,אל תוך הטבעת (או אל הע' הראשונה מהמסרגה) לסרוג  11ע'מ ()12
לסיים בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב.

 :2לעלות  2ע' (נחשב לע'מ ראשון) ,אל הר' הבא  2ע'מ ,לאורך  10הר' הבאים לסרוג  2ע'מ בכל ר',
אל הר' האחרון לסרוג ע'מ ,לסיים בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב ,לחתוך חוט.

 :3לחבר את צבע הכנפיים אל כל ר' בסיבוב ,לעלות ע' ,ח'ע באותו המקום2[ ,ע'מ2 ,ע'ממ 2 ,ע'ממ 2 ,ע'מח] – כנף ימין נוצרה,
לאורך  2הר' הבאים ח'ע ,אל הר' הבא לסרוג [ע'מ ,ע'ממ ,לעלות  3ע' ,ע'ש לע' ראשונה ,ע'ממ ,ע'מ] – אוזן ימין נוצרה
לאורך  4הר' הבאים ח'ע ,אל הר' הבא לסרוג [ע'מ ,ע'ממ ,לעלות  3ע' ,ע'ש לע' ראשונה ,ע'ממ ,ע'מ] – אוזן שמאל נוצרה,
לאורך  2הר' הבאים ח'ע 2[ ,ע'מח 2 ,ע'מ 2 ,ע'ממ 2 ,ע'מ 2 ,ח'ע] – כנף שמאל נוצרה ,לחתוך חוט ,לסיים ברקמת ר' מדומה.

 :4לחבר את צבע הרגליים אל הר' הבא מבין ה 4שנותרו פנויים מסיבוב קודם ,לעלות  2ע' 2 ,ע'מח באותו המקום ,לאורך  2הר'
הבאים ע'ש 3 ,ע'מח לר' הבא ,לחתוך חוט.

עיניים (לסרוג  2יח')
עם צבע לבן ליצור את טבעת הקסם
 :1אל תוך הטבעת  6ח'ע ,לחתוך חוט ,לסיים ברקמת ר' מדומה( .לקרום פס שחור לאישון).
לתפור את העיניים אל הינשוף (היעזרי בתמונה)

מקור (ניתן לרקום את המקור אם לא רוצים לסרוג)
עם צבע צהוב לסרוג  3ע' ,ח'ע לע' שנייה 2 ,ח'ע לע' אחרונה ,לחתוך חוט ולתפור בין  2העיניים.

עלה (לסרוג  3יח')
עם צבע ירוק לסרוג  4ע' ,ע'ש לע' שנייה ,לע' הבאה ח'ע  +ע'מח,
לע' הבאה ח'ע ,לעלות  2ע' ,ממשיכים לאורך הצד הנגדי
של עיני השרשרת ,לע' הבאה ע'ש ,לע' הבאה ח'ע  +ע'מח,
לע' הבאה ע'ש ,לעלות ע' ,לחתוך חוט.

גזע
עם צבע חום לסרוג  45ע' ,לע' שנייה ח'ע ,לאורך  7הע' הבאות
לסרוג ח'ע ,לעלות  6ע' ,לע' שנייה מהמסרגה ח'ע ,לאורך 4
העיניים הבאות ח'ע – מזלג ראשון נוצר ,ממשיכים לסרוג ע'מח
לאורך שרשרת העיניים הארוכה עד ל  8ע' אחרונות,
לעלות  6ע' ,לע' שנייה מהמסרגה ח'ע ,לאורך העיניים הבאות
לסרוג ח'ע – מזלג שני נוצר ,לחתוך חוט.

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/ :

