צדפות צבעוניות במסרגה אחת  -מתאים ל -כריות  ,כיסוי מיטה  ,עיטור פרטי לבוש  ,צעיף  ,שאל .
( מתוך שיעור סריגה לייב )27.4.20 – 8
קישור לשיעור המוקלט בפייסבוקhttps://www.facebook.com/efratkatz/videos/10158948655642908/ :
קישור לקורס המלא לסריגה עם תרשימים https://crochetschool.ravpage.co.il/JSM :

הערות
* כל  2שורות חזרה מחליפים צבע.
*  3עיניים בתחילת שורה נחשבות לעמוד.
* ניתן לסרוג עם כמה צבעים שרוצים.

אינדקס קיצורים
ע' – עין שרשרת
ר' – ראש תפר  /תך
ע'ש – עין שטוחה
ח'ע – חצי עמוד
ע'מ – עמוד
ע'מק – עמוד חובק קדמי
עמוד פיקה – ללפף חוט על המסרגה ,להכניס את המסרגה למקום המצוין בדוגמא ולמשוך חוט ,ללפף ולסגור  2לולאות ,ללפף
שוב ולסדור  2לולאות ,לעלות  3עיניים ,לסרוג עין שטוחה אל עין ראשונה – עמוד פיקה נוצר.
 – Vסריגה של ע'מ  +ע'  +ע'מ באותו מקום

הוראות סריגה
לסרוג שרשרת עיניים לפי המכפלה  9פלוס ( 2שרשרת העיניים קובעת את רוחב הפרוייקט)
 :1לע' רביעית ע'מ ,לדלג  2ע' ,לע' הבאה לסרוג (ע'מ  +ע'  +ע'מ) –  Vנוצר,
**לדלג  2ע' ,לאורך  4הע' הבאות ע'מ ,לדלג  2ע' ,לע' הבאה  **Vעד  4ע' אחרונות,
לאורך  2ע' הבאות ע'מ ,לעלות  3ע' (נחשב לע'מ) ,לסובב.

 :2ע'מ לר' הבא ,אל רווח ה V-הבא לסרוג  6ע'מ פיקה,
**לדלג מעל  2ע'מ ,לסרוג  Vבין ע'מ  2לע'מ  ,3אל רווח ה V-הבא לסרוג  6ע'מ פיקה ** עד ל  2ע'מ אחרונים,
לאורך  2הר' הבאים ע'מ ,לעלות  3ע' (נחשב לע'מ) ,לסובב[ .בשלב זה ניתן להחליף צבע בסוף השורה]

 :3ע'מ לר' הבא ,לדלג מעל ע'מ פיקה ראשון ,לאורך  4הע'מ הבאים לסרוג ע'מק ,לדלג מעל ע'מ פיקה,
** אל ה V-הבא לסרוג  ,Vלדלג מעל ע'מ פיקה ,לאורך  4הע'מ הבאים לסרוג ע'מק ,לדלג מעל ע'מ פיקה** עד ל  2ע'מ
אחרונים,
לאורך  2הר' הבאים ע'מ ,לעלות  3ע' (נחשב לע'מ) ,לסובב.

 :4ע'מ לר' הבא ,לדלג מעל  2ע'מ ,לסרוג  Vבין ע'מ  2לע'מ ,3
** אל רווח ה V-הבא לסרוג  6ע'מ פיקה ,לדלג מעל  2ע'מ ,לסרוג  Vבין ע'מ  2לע'מ  **3עד  4ע'מ אחרונים ,לדלג מעל 2
ע'מ ,לאורך  2ר' אחרונים ע'מ ,לעלות  3ע' ,לסובב[ .בשלב זה ניתן להחליף צבע בסוף השורה]

 :5ע'מ לר' הבא ,אל ה V-הבא לסרוג ** ,Vלדלג מעל ע'מ פיקה ,לאורך  4הע'מ הבאים לסרוג ע'מק ,לדלג מעל ע'מ פיקה,
אל ה V-הבא לסרוג  ** Vעד ל  2ע'מ אחרונים,
לאורך  2הר' הבאים ע'מ ,לעלות  3ע' (נחשב לע'מ) ,לסובב.

לחזור על שורות  2-5עד לקבלת גובה רצוי
תרשים נלקח מאתר https://mypicot.com/patterns/0030.pdf :

שורות חזרה

מכפלה  9פלוס 2

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

קישור לדוגמא מקורית https://mypicot.com/patterns/0030.pdf :

