הוראות מתורגמות לבובות ינשופים
קישור לדוגמא מקורית :

http://www.craftyexpressions.net/2012/01 /little-owlie-pattern.html
חומרים
לא משנה סוג הצמר
מסרגה  4מ"מ
כפתורי בטיחות לעיניים
חומר מילוי אקרילן לבובות
סמן צמר

אינדקס
ע'ש – עין שטוחה
ח'ע – חצי עמוד
ע'מח – עמוד וחצי
ר' – ראש של תפר מסיבוב קודם
ת' – תפר \ תך
** חזרה על רצף פעולות בין הכוכביות*

צמצום חצי עמוד )להכניס את המסרגה אל הראש הבא ,ללפף חוט ולמשוך דרך הראש( פעמיים,
ללפף חוט ולסגור את כל  3הלולאות יחד – צמצום חצי עמוד נוצר .
הרחבה חצי עמוד לסרוג  2חצאי עמודים אל תוך ראש אחד מסיבוב קודם.

הערה – כל החלקים נסרגים בסיבובים רציפים ללא סיום הסיבוב עם עין שטוחה
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הוראות
ראש
להתחיל עם  2עיני שרשרת
סיבוב  – 1אל העין הראשונה מהמסרגה לסרוג  6ח'ע ,להכניס סמן 6) .ת'(
סיבוב  – 2לאורך כל הסיבוב לסרוג  2ח'ע לכל ר' ,להזיז סמן 12) .ת'(
סיבוב  ** – 3אל הר' הבא לסרוג ח'ע ,אל הר' הבא הרחבה** לחזור עד לסוף הסיבוב ,להזיז סמן 18) .ת'(
סיבוב  4עד  – 7לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע לכל ר' ,להזיז סמן 18) .ת'(
סיבוב  ** – 8אל הר' הבא לסרוג ח'ע ,את  2הר' הבאים לצמצם** לחזור עד לסוף הסיבוב ,להזיז סמן 12) .ת'(
לחתוך חוט ,ולהסתיר קצוות

גוף
להתחיל עם  2עיני שרשרת
סיבוב  – 1אל העין הראשונה מהמסרגה לסרוג  6ח'ע ,להכניס סמן 6) .ת'(
סיבוב  – 2לאורך כל הסיבוב לסרוג  2ח'ע לכל ר' ,להזיז סמן 12) .ת'(
סיבוב  ** – 3אל הר' הבא לסרוג ח'ע ,אל הר' הבא הרחבה** לחזור עד לסוף הסיבוב,
להזיז סמן 18) .ת'(
סיבוב  ** – 4אל  2הר' הבאים לסרוג ח'ע ,אל הר' הבא הרחבה** לחזור עד לסוף הסיבוב,
להזיז סמן 24) .ת'(
סיבוב  5עד  – 10לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע לכל ר' ,להזיז סמן 24) .ת'(
סיבוב  ** – 11אל  2הר' הבאים לסרוג ח'ע ,את  2הר' הבאים לצמצם**
לחזור עד לסוף הסיבוב ,להזיז סמן 18) .ת'(
סיבוב  ** – 12אל הר' הבא לסרוג ח'ע ,את  2הר' הבאים לצמצם** לחזור עד לסוף הסיבוב ,
להזיז סמן 12) .ת'(

עיניים )לסרוג  2יחידות(
להתחיל עם  2עיני שרשרת
סיבוב  – 1אל העין הראשונה מהמסרגה לסרוג  6ע'מח ,לסיים את הסיבוב בסריגת ע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב 6) .ת'(
לחתוך חוט ,להשאיר זנב חוט ארוך לתפירת העיניים אל הראש
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כנפיים )לסרוג  2יחידות(
להתחיל עם  2עיני שרשרת
סיבוב  – 1אל העין הראשונה מהמסרגה לסרוג  6ח'ע ,להכניס סמן 6) .ת'(
סיבוב  – 2לאורך כל הסיבוב לסרוג  2ח'ע לכל ר' ,להזיז סמן 12) .ת'(
סיבוב  3עד  – 6לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע לכל ר' ,להזיז סמן 12) .ת'(
סיבוב  – 7לאורך כל הסיבוב לסרוג צמצומים 6) .ת'(
לחתוך חוט ,להשאיר זנב חוט ארוך לתפירת הכנפיים אל הגוף
לא למלא את הכנפיים באקרילן
חיבורים
למקם את העיניים הסרוגות ועליהן את כפתורי העיניים.
את הכפתורים לתפוס מבפנים )רלוונטי רק לכפתורי בטיחות( ולאחר מכן להצמיד את עיגולי העיניים בתפירה אל החלק של הראש.
לאחר מיקום העיניים ,למלא את הראש באקרילן.
לרקום את המקור בין העיניים עם מחט רקמה.
למלא את הגוף באקרילן.
לחבר את הראש אל הגוף ולאחר מכן את הכנפיים בצידי הגוף
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תורגם ע"י קרושה סקול
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