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 1חלק  -' שמיכה קצבית ומגניבה'פרויקט לסרוג יחד 

 

 KCACO-UK 2016 -שפורסם בבלוג שלה  Heather Gibbsשל  לפרוייקט 1חלק פוסט 

 -קישור למקור  11.1.11

-uk-https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/01/13/kcaco

1-part-2016-cal-groovyghan/ 

 

 

אני כל כך מתרגשת שכל כך הרבה !!!! של פרויקט לסרוג יחד 1זה הזמן להתחיל עם  חלק 

 !השנהיחד איתי  ט הזהלהצטרף לפרויק החליטומכם 

ניתן למצוא את לוח הזמנים המלא  ,אתם שומעים לראשונה על פרויקט לסרוג יחד הזה אם

של חלק זה להגיע ישר להוראות או , כאן לחץ Ravelry -קישור לדף הפרוייקט ב, כאן

   .כאן דרךבאנגלית 

   וניתן לתייג אותנו(הקבוצה באנגלית) כאןלפרוייקט יש קבוצת תמיכה בפייסבוק 

 #kcacoukcal2015 hashtagגם ב- Pinterest ,Twitter ,Facebook  וגם ב-Instagram 

 

 גוונים 3 -ריבוע סבתא מסורתי ב: 1חלק 

 

 הדבר כנראה זה! ויש לזה סיבה - מסורתי סבתאריבוע  מאשר אלגנטי יותר דבר אין בשבילי

היו גם  הסבתא ריבועי. נראה שזה איך את תאוהב עדיין ואני לעשות איך שלמדתי הראשון

 אותה בהשראת השמיכה המגניבה שלי עיצובובגלל ש 1611-1691שנות ב םפופולאריי

 המצאתי לא לחלוטין אני. שלנו בשמיכה ריבוע סבתא את לכלול תחייב שאני ידעתי תקופה

 .זמנית הזו-על הקלאסיקה העל שלי טוויסטזה ה אבל אתהז הדוגמא את

 

 שנשאר חוט של קטנות כמויותב להשתמש מצוינת דרך הם עם מגוון צבעים סבתא ריבועי

 לביצוע מתקדמות מיומנויות דורש אינו סבתא הבסיסי של ריבוע והמוטיב אחרים מפרויקטים

 !שלנושמיכה המגניבה ה את התחיל ל כדי מושלמת התחלה נקודת -

 

הדרכה  כללתי גם הוראות כתובות וגם כולם עבור יותר הקלהסריגה ביחד לאת  להפוך כדי

 (.להלן ראה)את הדוגמא  ירגתאיך אני סהמראה  מצולמת

 

 

https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/01/13/kcaco-uk-groovyghan-cal-2016-part-1/
https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/01/13/kcaco-uk-groovyghan-cal-2016-part-1/
https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2015/12/28/kcaco-uk-2016-everything-is-cool-and-groovyghan-starts-jan-13-2016/
https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2015/12/28/kcaco-uk-2016-everything-is-cool-and-groovyghan-starts-jan-13-2016/
http://www.ravelry.com/patterns/library/everything-is-cool--groovyghan-cal-2016
http://www.ravelry.com/patterns/library/tri-tonal-traditional-granny-square
https://www.facebook.com/groups/1512395979046485/
https://uk.pinterest.com/KCACOUK/kcaco-uk-cal-2016/
https://twitter.com/KCACOUK
https://www.facebook.com/KeepCalmAndCrochetOnUk/
https://www.instagram.com/kcaco.uk/
https://keepcalmandcrochetonuk.files.wordpress.com/2016/01/011.jpg
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 :הוראות כתובות

 

 קל

 

 (:11לסרוג )גוונים  3 -ריבוע סבתא מסורתי ב

 :הערות

 ב"ארה גודל/  מ"מ 4: מסרגת קרושה G 

 חוט :double knit/8 ply/yarn weight #3 

 לכל  כ"סה , גרם 11/מטר 11 -כ נדרש בערך ריבוע כלל: כמות החוט הנדרשת

 .גרם 111/מטר 111 -כהריבועים 

   קנה מידה בחוטdouble knit/8 ply/yarn weight #3 :1  מקבצים 2עמודים או 

 .מ"ס 1.3=  (קלסטר)

ה גדול במסרגה יםמשתמש םשאת בגלל לדוגמה משלי שונהשלכם  קנה המידה  אם

 את קנה המידה שלכם לבדוק הוא לעשות שתצטרכו מה כל עבה יותר וחוט יותר 

 .בסוף להתאים צריכה שהדוגמא אומר זה - וב ולדבוק

 12.9 -כ : #1ריבוע בחוט  גודל X 12.9 מ"ס 

 :קיצורים

 1  עמודים 1=  מקבץ 

  ללפף חוט על המסרגה =ללפף 

  = ][לסרוג את כל מה שבתוך הסוגריים לרווח אחד או לתך אחד כמפורט. 

 :תכים מיוחדים

 1)להכניס את המסרגה לתך הנדרש ולמשוך לולאה , ללפף חוט על המסרגה: עמוד 

להוציא , ללפף, לולאות 2להוציא דרך , ללפף חוט על המסרגה, (לולאות על המסרגה

 .שנשארו על המסרגהדרך שתי הלולאות 

 :הדוגמא

 ג -וב , א חוט -כיכונו בהוראות אלו  ;צבעים שלושהבכל ריבוע משתמשים ב: הערה. 

 כדי  שלי הסבתא ריבועי בכל  1בסיבוב  הצבע באותו השתמשתיאני : 1 הערה

 לשמור כדיעם צבעים שונים בפנים ובחוץ  עבדתי אבל -להתאים את המראה הכללי

 !מגניבעל עיצוב 

 להכניס את כל הקצוות  כםל המציע אני יםריבועה כל את שהשלמת לאחר: 2 הערה 

 .החוטים בסוף הפרויקט כלתהיה לכם עבודה רצינית להכניס את שלא  כך

לסגור בעין שטוחה לעין השרשרת הראשונה ,  עיני שרשרת 4, '  א חוטעם : 1סיבוב 

 2, (נספר כעמוד הראשון)עיני שרשרת  1, עין שטוחה לתוך הטבעת .ליצירת טבעתשנסרגה 

לחזור , *עיני שרשרת  1, עמודים לתוך הטבעת 1* , עיני שרשרת 1, עמודים לתוך הטבעת

 1ואז עין שטוחה לפינת , 1 עין השרשרת הלסגור בעין שטוחה ל .פעמיים נוספות*  עד* מ 

 .(עיני שרשרת 1 ים שלרווח 4+  מודיםע 12)עיני שרשרת הקרובה 
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[ עמודים 1, עיני שרשרת 1, עמודים 2], (נספר כעמוד הראשון), עיני שרשרת 1: 2סיבוב 

לתוך [ עמודים 1, עיני שרשרת 1, עמודים 1*], (נוצרה הפינה הראשונה)לתוך אותו רווח 

לסגור , פעמיים נוספות* עד * לחזור מ  ,(פינה שניה נוצרה) *עיני השרשרת הבא  1רווח 

 24)ולהכניס קצוות  'א חוטעם ( לחתוך ולנעול)לסיים , 1בעין שטוחה לעין השרשרת ה 

 (.עיני שרשרת 1רווחים של  4+  עמודים 

נספר כעמוד )עיני שרשרת  1, עיני שרשרת 1לאחד מהרווחים של  'ב חוטלחבר  :3סיבוב 

, (נוצרה הפינה הראשונה)לתוך אותו רווח [ עמודים 1, עיני שרשרת 1, עמודים 2], (הראשון

 1, עיני שרשרת 1, עמודים 1], עמודים לתוך הרווח שבין המקבצים של הסיבוב הקודם 1* 

פעמיים * עד * לחזור מ  ,(פינה שניה נוצרה) *עיני השרשרת הבא  1לתוך רווח [ עמודים

ולהכניס  'ב חוט עם( לחתוך ולנעול)לסיים , 1לסגור בעין שטוחה לעין השרשרת ה , נוספות

 (.עיני שרשרת 1רווחים של  4+  עמודים  11)קצוות 

כעמוד  נספר)עיני שרשרת  1, עיני שרשרת 1לאחד מהרווחים של  'ג חוטלחבר : 4סיבוב 

, (נוצרה הפינה הראשונה)לתוך אותו רווח [ עמודים 1, עיני שרשרת 1, עמודים 2], (הראשון

 1], עמודים לרווח הבא 1, עמודים לתוך הרווח שבין המקבצים של הסיבוב הקודם 1* 

, (פינה שניה נוצרה) *עיני השרשרת הבא  1לתוך רווח [ עמודים 1, עיני שרשרת 1, עמודים

ואז עין שטוחה , 1לסגור בעין שטוחה לעין השרשרת ה , פעמיים נוספות* ד ע* לחזור מ 

 (.עיני שרשרת 1רווחים של  4+  עמודים  43)עיני שרשרת הקרובה  1לפינת 

[ עמודים 1, עיני שרשרת 1, עמודים 2], (נספר כעמוד הראשון)עיני שרשרת  1: 5סיבוב 

ודים לתוך הרווח שבין המקבצים של עמ 1* , (נוצרה הפינה הראשונה)לתוך אותו רווח 

 1, עיני שרשרת 1, עמודים 1], עמודים לרווח הבא 1, עמודים לרווח הבא 1, הסיבוב הקודם

פעמיים * עד * לחזור מ , (פינה שניה נוצרה)* עיני השרשרת הבא   1לתוך רווח [ עמודים

ולהכניס  ג חוט עם( ולנעול לחתוך) לסיים, 1 ה רשרתלסגור בעין שטוחה לעין הש, נוספות

 (.עיני שרשרת 1רווחים של  4+  עמודים  11)קצוות 

 של 1 חלקאת  להשלים כדי יחד כםשל הריבועיםחיבור ו קיבוע על פרטים מטה בהמשךל ורא

 .לדוגמא הדרכה מצולמת לזה ומתחת הפרויקט לסרוג יחד 

 :תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://keepcalmandcrochetonuk.files.wordpress.com/2016/01/chart.jpg
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 :קיבוע

 הצדדים מכל שוויםיהיו  שהם כדי לסרוג יחד יצטרכו קיבועמהדוגמאות בפרויקט  חלקייתכן ש

או / את תהליך הקיבוע יםמכיר לא אתם אם. ויתאימו לגודל הדוגמא הנדרש( מסתלסלים לא)

 :הבאים הקישוריםעל  תעברו בבקשהאז , איך לעשות זאת

 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Blocking_%28textile_arts%29? מה זה קיבוע

 block-wet-to-http://www.mooglyblog.com/how- מאתר מוגלי , לקבע בלוק רטוב איך

squares-afghan/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=fSe949pbkBA: קיבוע בקיטורעל  סרטון 

את לנעוץ בו  יםיכול םשאת דבר כלאז   לא אם אבללכם משטח קיבוע  יש שכבר ייתכן

 .גיהוץ קרש או מקופלת מגבת למשל ,הריבוע יהיה בסדר

או גדול יותר אם אתם )מ "ס X 12.9 12.9צריך להיות  #1בחוט  1גודל הריבוע של חלק 

 (.#4משתמשים בחוט 

 :חיבור

 יציבים כםשל הריבועיםאת  להחזיקאו בסיכות תפירה כדי  סמניםב והשתמש: 1 טיפ

 .החיבור בזמן ומסודרים

 שיש יש לשמור על אותה מתיחות כמו . בזמן החיבור מדי הדוק חוטהתמשכו את  אל: 2 טיפ

 .לריבועים הסרוגים

 לתרשים השמיכהבהתאם ) 1 חלקב ארוכה אחת רצועהאת הריבועים שלכם יחד לחברו 

 שמאל בצד בלבד הקדמית בלולאהסריגת עין שטוחה  ידי על ( שפורסם בפרטים לפרויקט

 ;העבודה של

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Blocking_%28textile_arts%29
http://www.mooglyblog.com/how-to-wet-block-afghan-squares/
http://www.mooglyblog.com/how-to-wet-block-afghan-squares/
https://www.youtube.com/watch?v=fSe949pbkBA
https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2015/12/28/kcaco-uk-2016-everything-is-cool-and-groovyghan-starts-jan-13-2016/
https://keepcalmandcrochetonuk.files.wordpress.com/2016/01/blocking.jpg
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 .יתאימו סדרו את הריבועים כך שהקצוות והתכים .1

בעין השרשרת האחרונה   החל, בלבד הקדמית בלולאהתתחילו לסרוג עין שטוחה  .2

יש לסרוג דרך שני הריבועים ,שורת הסיומת  כל ולאורך, עיני השרשרת 1של רווח 

 .בכל חיבורתכים  19 -עיני השרשרת  1ולחבר בעין השרשרת הראשונה של רווח 

  

 :הדרכה מצולמת

 עין שטוחה ליצירת טבעת, עיני שרשרת 4 ' א חוטעם : 1יבוב ס .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://keepcalmandcrochetonuk.files.wordpress.com/2016/01/joining1.jpg
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 (נספר כעמוד הראשון)עיני שרשרת  3 .2

 
 

 

 עמודים לתוך הטבעת 2 .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

https://keepcalmandcrochetonuk.files.wordpress.com/2016/01/02-tut.jpg
https://keepcalmandcrochetonuk.files.wordpress.com/2016/01/03-tut.jpg
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 עמודים לתוך הטבעת 1*, עיני שרשרת 3 .4

 

 

 

לסגור בעין שטוחה לעין , פעמיים נוספות* עד * לחזור מ , *עיני שרשרת  1 .5

 1השרשרת ה 

 

 

 

 

 

 

https://keepcalmandcrochetonuk.files.wordpress.com/2016/01/05-tut.jpg
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עיני  1רווחים של  4+ עמודים  12)עיני שרשרת הקרובה  1עין שטוחה לפינת  .1

 (.שרשרת

 

 

 

 

 1, עיני שרשרת 1, עמודים 2], (נספר כעמוד הראשון), עיני שרשרת 1: 2סיבוב  .9

 ,(הנוצרה הפינה הראשונ)אותו רווח לתוך [ עמודים

 

 

 

 

 

https://keepcalmandcrochetonuk.files.wordpress.com/2016/01/07-tut.jpg
https://keepcalmandcrochetonuk.files.wordpress.com/2016/01/08-tut.jpg
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פינה ) *עיני השרשרת הבא   1לתוך רווח [ עמודים 1, עיני שרשרת 1, עמודים 1*] .3

 , (שניה נוצרה

 

 

 

לסיים , 1ה  לסגור בעין שטוחה לעין השרשרת, פעמיים נוספות* עד * לחזור מ  .6

 עיני 1 של רווחים 4  + עמודים 24) קצוות ולהכניס 'א חוטעם ( לחתוך ולנעול)

  (.שרשרת

 

https://keepcalmandcrochetonuk.files.wordpress.com/2016/01/09-tut.jpg
https://keepcalmandcrochetonuk.files.wordpress.com/2016/01/10-tut.jpg
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נספר ) עיני שרשרת 1, עיני שרשרת 1לאחד מהרווחים של  'ב חוטלחבר  :3סיבוב  .11

נוצרה הפינה )לתוך אותו רווח [ עמודים 1, עיני שרשרת 1, עמודים 2], (כעמוד הראשון

 , עמודים לתוך הרווח שבין המקבצים של הסיבוב הקודם 1* , (הראשונה

 

 

 

פינה * )עיני השרשרת הבא  1לתוך רווח [ עמודים 1, עיני שרשרת 1, עמודים 1]  .11

לסגור בעין שטוחה לעין השרשרת ה , פעמיים נוספות* עד * לחזור מ , (שניה נוצרה

 1של  רווחים 4+   עמודים 11) קצוות ולהכניס 'ב חוטעם ( לחתוך ולנעול)לסיים , 1

 (.עיני שרשרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://keepcalmandcrochetonuk.files.wordpress.com/2016/01/11-tut.jpg
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נספר ) שרשרת עיני 1, שרשרת עיני 1 של מהרווחים לאחד 'ג חוט לחבר: 4סיבוב  .12

נוצרה )לתוך אותו רווח [ עמודים 1, עיני שרשרת 1, עמודים 2], (כעמוד הראשון

 הפינה הראשונה

 

 

 , עמודים לרווח הבא 1, עמודים לתוך הרווח שבין המקבצים של הסיבוב הקודם 1*   .11

 

 

 

 

https://keepcalmandcrochetonuk.files.wordpress.com/2016/01/13-tut.jpg
https://keepcalmandcrochetonuk.files.wordpress.com/2016/01/14-tut.jpg
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פינה * )עיני השרשרת הבא  1לתוך רווח [ עמודים 1, עיני שרשרת 1, עמודים 1]  .14

לסגור בעין שטוחה לעין השרשרת ה , פעמיים נוספות* עד * לחזור מ , (שניה נוצרה

 1רווחים של  4+  עמודים  43)עיני שרשרת הקרובה  1ואז עין שטוחה לפינת , 1

 (.עיני שרשרת

 

 

 1, עיני שרשרת 1, עמודים 2], (נספר כעמוד הראשון)עיני שרשרת  1: 5סיבוב  .15

עמודים לתוך הרווח שבין  1* , (נוצרה הפינה הראשונה)לתוך אותו רווח [ עמודים

 1], עמודים לרווח הבא 1, עמודים לרווח הבא 1, המקבצים של הסיבוב הקודם

פינה שניה * )שרת הבא  עיני השר 1לתוך רווח [ עמודים 1, עיני שרשרת 1, עמודים

, 1לסגור בעין שטוחה לעין השרשרת ה , פעמיים נוספות* עד * לחזור מ , (נוצרה

עיני  1רווחים של  4+  עמודים  11)ולהכניס קצוות  'ג חוטעם ( לחתוך ולנעול)לסיים 

  (.שרשרת
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 הושלם 1חלק  -וזהו 

 

 . 29.1.11 -שיפורסם ב 2חלק   שאר מכוונים לקראתילהאל תשכחו 

 

 - Heather Gibbs -י "המקור נכתב ע

-uk-https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/01/13/kcaco

1-part-2016-cal-groovyghan/ 
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