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-ב KCACO-UK 2016 -שפורסם בבלוג שלה  Heather Gibbsשל  לפרוייקט פוסט פותח

 -קישור למקור   .21.82.208

-2016-uk-https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2015/12/28/kcaco

1620-13-jan-starts-groovyghan-and-cool-is-everything/ 

 

 לשנת (CAL)לסרוג יחד  יקטשאלה האם לעשות פרועל ה, בפייסבוק שערכתי סקר בעקבות

 התשובה .סריגה ביחדהבפרויקט  נחליט לעשות אז על מה כדאי  לעשות  ואם, 2082

לעשות  רציתי תמיד כי מגניב גם זה. Groovyghan))' קצביתשמיכה ' הייתה המהדהדת

 !אחת לעצב תמקבל אני ועכשיו. ..אחת כזאת

 

חלק ההדרכות לכל . 2082לינואר  81 -יתחיל ב 'קצבית ומגניבהשמיכה ' לסרוג יחד פרויקט

  .שבו הם יישארו זמינים לנצח שלי בבלוגיפורסמו אחת לשבועיים ביום רביעי 

 

שונים כאשר אחת לשבועיים נציג  מוטיבים המערבבתמלבנית  הלשמיכ מסתוריןזהו פרויקט 

שפע  ויהיו יהיה משעמםכך שלא  ושונים ישולבכים המון צורות ות. שורות  או הבלוקים האת 

 !צבעהשל הזדמנויות לשחק עם 
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 בוקקבוצת הפייסמתוך  יהיה גם קישור למידע  שלי  בבלוגמידע הבמקביל לפרסום 

מיכה היא מקום מצוין לת, אם היא תמשיך כמו בשנה שעברהש UK-KCACOהציבורית של 

  - ולעקוב אחר חברים המשתפים ועצות מועילות

https://www.facebook.com/groups/1512395979046485/ 

 

 .זה יהיה פוסט קצת ארוך אז קצת סבלנות ... כל הפרטים הרבים של הפרויקט  עכשיו ל אז

 

 קטיפרטים על הפרו

 

כל אחד יכול להצטרף כל עוד יש לו חוטים ומסרגת ; לפרויקט  לא עולה כסף להצטרף  .8

 .קרושה

  הם יהיו בחינםגם  מהפרויקט הפרויקט בנפרדמהעיצוב של  כאשר יפורסמו חלקים .2

 ביום שבועיים יפורסמו כל ריבוע כל על חדשים פרטים ,מדויק  אחרון מועד שאוהב מיל .1

לאלו . מלאה זמניםה לוח את  הדף ראו בהמשך -( GMT זמן) 80:00 בשעה רביעי

 !כיף שיהיה המטרה, בפרויקט הזה לחץ אין; בסדרגם  זהבזמנם החופשי  לסרוג שרוצים

ומסרגת  double knit/8 ply/yarn weight #3  הזאת השתמשתי בחוט  שמיכהב .4

חוט   עם להשתמש יםיכול םשאת למרות; (ב"ארה גודל G) מ"מ 4קרושה  מספר 

 worsted /aran/ yarn weight #4    שמיכהומסרגת קרושה גדולה יותר כדי לקבל 

 .אתם רוצים אם יותר גדולה

אני אוסיף גם , בגרסה המקורית) םאמריקאיו, ההוראות יכתבו במונחי קרושה אנגליים ..

  המרה טבלת תקושר תמיד. כםשל ההעדפות את לבחור ושתוכל כך, ( שרית, בעברית

 .שיהיו בקטע שיפורסם מיוחדיםלתכים  קישור כולל שיש לגבי הרכיבים  מועיל מידעוכל 

 

 חוט סריגה

 

ו רנשא שאולי חוט שאריות עם להשתמש שבו תוכלו  "מחסל שאריות" להיות הפרויקט תוכנן

 כושתצטר כהמערי אני. יםחדשחוטים  לקנות יםיכול םשאת או( הרבה ,שלי במקרה)לכם 

 :לפחות

 82  או( יארד  3936 / מטר 1200 /רםג 8200)#  1חבילות של חוט 

 84  (יארד 2002/ מטר 2444/ גרם 8400)#  4חבילות של חוט 

 

 העשוי הכמות לשמיכה הסופית  בפועל  - הן רק בקירוב אלההכמויות הש בבקשה שימו לב

כל  של האישי הסריגה מתחבו בשימושולמסרגת הקרושה ש לחוט בהתאם להשתנות

 .אחריםמ חוט יותר קצת כיוון שחלק מהתכים לוקחיםמעגלת  תמיד אני . ת/סורג
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בהם אני הולכת , שלי הערימהמ עם חוטים בגוונים של כחול זו השקית... טוב; לצבעים באשר

  .להשתמש הפעם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. טוב הכי ייראה צבעים 1 לפחותמינימום של , יםחדש ים חוטיםקונ םאת אםש, המציע אני

שמיכה "זו  הכל אחרי הרי -יהיה יותר עליז צבעים יותר שהפעם ככל שיהיו הסבור אני

 ! "קצבית

 באתר מבט תעיפו לאש למה שתרצו להשתמש לצבעים השראה מחפשים אתם אם

 הרבה זמן בבהייה  לאבד תיהיו מוכניםאבל  - (עיצוב זרעי ) Design Seeds  האינטרנט

 !היפים הצבעים כלב

 

 :לוח הזמנים

 

 8 חלק - ינואר 81 .8

 2 חלק - ינואר 24 .2

 1 חלק - ואררפב 80 .1

 4 חלק - ואררפב 24 .4

 . חלק - ץמר 0 ..

 2 חלק - ץמר 21 .2

 4 חלק - אפריל 2 .4

 1 חלק - אפריל 20 .1

 0 חלק - מאי 4 .0

 80 חלק - מאי 81 .80

 88 חלק - יוני 8 .88

 82 חלק - יוני .8 .82

 81 חלק - יוני 20 .81

 84 חלק - יולי 81 .84

 .8 חלק - יולי 24 ..8

 82 חלק - אוגוסט 80 .82

 מסגרת/גבולות /  84 חלק - אוגוסט 24 .84

 החשיפה הגדולה - ספטמבר 4 .81

 

http://design-seeds.com/
https://keepcalmandcrochetonuk.files.wordpress.com/2015/12/yarn.jpg
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 התרשים

 

 לעזור לכם כדי הכנתי תרשים בשבילכם שונים רכיבים ממספר מורכב  שהפרויקטמכיוון 

 .חלק כל של המראה והחיבוריםלהמחיש את 
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 .נסרגות לאורך הפרויקט ותהמגניב השמיכותאת  לראות מצפה כך כל אני

 .בינואר 81- ב פורסםשי 8 לחלק השארו 

 

 /Heather Gibbs - https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com -י "המקור נכתב ע

 

 " התחלות פשוט ליצור"שרית גרינברג מסטודיו  -תרגמה  

 התחלות פשוט ליצור :דף  הפייסבוק: ליצירת קשר עם המתרגמת

 /hatchalot.blogspot.co.il-://sarithttp: בלוק                                       

https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/
https://www.facebook.com/hatchalotsarit/
http://sarit-hatchalot.blogspot.co.il/

