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 2חלק  -' שמיכה קצבית ומגניבה'פרויקט לסרוג יחד 
 
 

 
 

 KCACO-UK 2016 -שפורסם בבלוג שלה  Heather Gibbsשל  לפרוייקט 2חלק פוסט 

 -קישור למקור  .22.1.1

-uk-https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/01/27/kcaco

2-part-2016-cal-groovyghan/ 

מסרגות !!!!  יחד הזהלסרוג  של 2 לחלק זמן שהגיע שאומר מה עברו מהר שבועיים, טוב

 ?ותהקרושה שלכם מוכנ

 

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) כאןיקט יש קבוצת תמיכה בפייסבוק לפרו

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

 

 .פופוקרן חמאה חם בלוק : 2חלק 
 

 םאת - 1721 משנת של הוט באטר פופקורןהכייפי  השיר של שבוע זה הוא בהשראת החלק

 מרקםה אתו נראה פופקורןה תך איך תאוהב אני !ים להקשיב לו בהנאה בזמן הסריגהיכול

  .איכשהואותו לדוגמה  להוסיף רוצה שאני ידעתיקרושה ולכן  לפרויקט וסיףמ פופקורןהש

, להראות יכול( שמאל של העבודה צד) פופקורןהצד האחורי של הש יתיגיל במקרה כמעט

 החלטתי ולכן -( ימין של העבודה צד) הצד הקידמי שלו מאשר נחמד יותר, מסוימים במקרים

 ! גםלהשתמש בזה 

וגם  תרשיםגם , בהמשך גם הוראות כתובות כללתי זהה "לסרוג יחד"של ה החלקים בכל כמו

 .דוגמההשל האופן בו אני עשיתי את  הדרכה מצולמת

 

שהגודל והתכים צריכים להתאים ולהתחבר  גיליתי' שמיכה הקצבית והמגניבה' תכנון בעת

 שהחלטתי עד , יםבלוקבהתחלה השקעתי הרבה זמן בהתאמת הריבועים וה . יחד

את  לבלוקזה מה שנתן ; הראשונה לשורהחצי עמוד בסיס של  בבניית שורת להשתמש

י חצ בסיס של בבניית שורתנשתמש אנו . שחיפשתי כדי לחבר הכל בצורה יפה הגמישות 

אני עוד יצא לכם לסרוג שורה כזאת  אם תדאגו אל אבל -פרויקט ב הבלוקיםבכל  עמוד

 .עובד זה איך להסביר כדיהדרכה מצולמת לתך הזה  הוספתי

https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/01/27/kcaco-uk-groovyghan-cal-2016-part-2/
https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/01/27/kcaco-uk-groovyghan-cal-2016-part-2/
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://www.youtube.com/watch?v=UQoCojL0kls
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 :הוראות כתובות
 

 בינוני
 

 :(2לסרוג ) פופוקרן חמאה חם בלוק 
 :הערות

 ב"ארה גודל/  מ"מ 4: מסרגת קרושה G 

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

 לכל  כ"סה , גרם 27/מטר 27 -כ נדרש בערך בלוק כלל: כמות החוט הנדרשת

 .גרם 71/מטר 171 -כ יםבלוקה

   קנה מידה בחוטdouble knit/8 ply/yarn weight #3 :.  מ"ס 8.3= עמודים. 

ה גדול במסרגה יםמשתמש םשאת בגלל למשל  ,משלי שונהשלכם  קנה המידה  אם

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

 .בסוף להתאים צריכה אשהדוגמ אומר זה - וב ולדבוק

 24.7 -כ : #8ריבוע בחוט  גודל X 12.2 מ"ס 

 :קיצורים

  ללפף חוט על המסרגה= ללפף 

 :מדריך תכים

 עיני  2, להתחיל עם לולאת בסיס על המסרגה: י עמודחצ בסיס של בניית שורת

, למשוך לולאה, מהמסרגה 2 -להכניס את המסרגה לעין השרשרת ה *, שרשרת

*  ולמשוך דרך שתי לולאות, ללפף, למשוך דרך לולאה אחת, ללפף חוט על המסרגה

עד שמגיעים * עד * לחזור מ , בניית חצי עמוד עם עין שרשרת שלו בתחתית 1 -

 .למספר חצי עמודים הנדרש
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 לולאות על  2)הנדרש ולמשוך לולאה  למקוםלהכניס את המסרגה : חצי עמוד

 .למשוך דרך שתי הלולאות שעל המסרגה, ללפף, (המסרגה

 מקום להכניס את המסרגה ל, ללפף(: יופיע כעמוד מקוצר) מקוצר/עמוד שטוח

הלולאות  8למשוך דרך כל , ללפף, (מסרגההלולאות על  8) הנדרש ולמשוך לולאה 

 .שעל המסרגה

 לולאות על  8)הנדרש ולמשוך לולאה  למקוםרגה להכניס את המס, ללפף: עמוד

 2למשוך דרך , ללפף, לולאות שעל המסרגה 2למשוך דרך , ללפף, (המסרגה

 .הלולאות שנשארו על המסרגה

 להכניס , להוציא את המסרגה מהלולאה, הנדרש במקוםעמודים  7לסרוג : פופקורן

את המסרגה להכניס , (7 -עמוד ראשון מתוך ה)את המסרגה בעמוד הראשון 

הלולאות  2ללפף ולמשוך דרך , (7 -העמוד ה)ללולאה שממה הוצאנו את המסרגה 

 .שעל המסרגה
 

 :הדוגמא
 

 ג -ו' ב', א כצבעיופיע בהוראות ; בלוק כל עבור משמשים צבעים שלושה: 1 הערה' 

; הצבע שינויי לא מתאים לכם  אם אחד בצבע בלוקלסרוג את ה יםיכול םאת אבל

 .מההוראה להחליף צבע להתעלם פשוט

 שתי דרך החדש הצבע את למשוךצריך , אחר לצבע משנים כאשר: 2 הערה 

, החדש בצבע ךיהמשיש ל .את התך הזה להשלים כדי הקודם התך של הלולאות

 . בהתאם לנדרש בהוראות, יש להחליף צבע בדרך הזאת. בהתאם להוראות

 בצבע חוטה את למשוך/לשאתלצבע חדש וחוזרים לצבע הקודם יש  כשמחליפים

, תתכווץ לא שהעבודה כך, רופף באופן שמאל של העבודה בצד בשימוש שאינו

בצורה זו החוט  ;(להחזיק אותו כחלק מהעין) בשימוש שאינו הצבע לסרוג מעלו

 .חוטים יוסתר ולא יישארו קצוות

 (.תכים 88)לסובב , חצי עמודים 88של  ת בסיסשור לבנות' א צבעעם : שורת הקמה

של עין  מקוםעמוד מקוצר באותה  1, (כעין לא נספר)שרשרת עין  1 -צד ימין : 1שורה 

 (.תכים 88)לסובב , השרשרת הראשונה ובכל עין  לאורך השורה עד הסוף

עיני  2ו מקום של עמוד באות 1, (כעין לא נספר)עיני שרשרת  2 -צד שמאל : 2שורה 

פופקורן בעין  1, בעמוד האחרון' לשנות לצבע ב, עיניים הבאות 8 -השרשרת הראשונות וב

 8 -עמוד ב 1. * להשלמת הפופקורן' לשנות לצבע א, (לדחוף את הפופקורן לצד ימין)הבאה 

 לדחוף את הפופקורן)פופקורן בעין הבאה  1, בעמוד האחרון' לשנות לצבע ב, עיניים הבאות

 4 -עמוד ב 1, פעמים 7* עד * לחזור מ , *להשלמת הפופקורן ' לשנות לצבע א, (לצד ימין

 (.תכים 88)ולהכניס קצוות ' לחתוך צבע ב, לסובב, עיניים הבאות

עיני השרשרת  2עמוד באותו מקום של  1, (לא נספר כעין)עיני שרשרת  2 -צד ימין : 3שורה 

 (.תכים 88)לסובב , ה עד הסוףהראשונות ובכל עין לאורך השור

 (.בהחלפת הצבע' במקום צבע ב' להשתמש בצבע ג) 2לסרוג כמו שורה  :4שורה 

עיני השרשרת  2עמוד באותו מקום של  1, (לא נספר כעין)עיני שרשרת  2: 5שורה 

 (.תכים 88)לסובב , הראשונות ובכל עין לאורך השורה עד הסוף

חצי עמוד באותו מקום של עין השרשרת   1, (לא נספר כעין)עין שרשרת  1: 6שורה 

 (.תכים 88)לסובב , הראשונה ובכל עין לאורך השורה עד הסוף
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עמוד מקוצר באותה מקום של עין השרשרת  1, (לא נספר כעין)עין שרשרת  1: 7שורה 

 (.תכים 88)לסובב , הראשונה ובכל עין לאורך השורה עד הסוף

 (.בהחלפת הצבע' במקום צבע ב' להשתמש בצבע ג) 2לסרוג כמו שורה : 8שורה 

 .8לסרוג כמו שורה : 9שורה 

 (.בהחלפת הצבע' במקום צבע ג' להשתמש בצבע ב) 2לסרוג כמו שורה  :11שורה 

 .ולהכניס קצוות, לחתוך את כל החוטים, 7לסרוג כמו שורה : 11שורה 

 של הקצרים הקצוות לאורך לסרוג עין שטוחה( יתכווץ בלוקהאחרת ) בצורה רופפת : גימור

, המוגמר בלוקאת ה ליישרכדי  רק לא זה(. קצה בכל עיניים 12כך שיהיו ) פעמים 12 עבודה

 .ישמש לחיבור החלקים הבאים של השמיכה הקצבית והמגניבה זה גם 

 :תרשים

 

 

 

 

 

 :קיבוע

 הצדדים מכל שוויםיהיו  שהם כדי מהדוגמאות בפרויקט לסרוג יחד יצטרכו קיבוע 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-m/howhttp://www.mooglyblog.co- מאתר מוגלי , לקבע בלוק רטוב איך

squares-afghan/ 

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

 הקמת חצי עמוד

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
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לנעוץ בו את הריבוע  יםיכול םשאת דבר כלאז   לא אם אבלקיבוע  בלוקלכם  יש שכבר ייתכן

 .גיהוץ קרש או מקופלת מגבת למשל ,יהיה בסדר

או גדול יותר אם )מ "ס X 27.4 12.2צריך להיות  #8בחוט   2בחלק  בלוקהסופי של הגודל ה

 (.#4אתם משתמשים בחוט 

 

 :חיבור

 - 7 -ו 8,4או לחכות להשלמת חלק , 1ישירות ל חלק  2עכשיו אתם יכולים לחבר את חלק 

 .חיבור ברצף אחד לקבל שאוכל כדיאני אישית חיכיתי עם החיבור 
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 :הדרכה מצולמת
 חצי עמוד בסיס של הקמת שורת

 , להתחיל עם לולאת בסיס על המסרגה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,עיני שרשרת 2
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 ,מהמסרגה 2 -להכניס את המסרגה לעין השרשרת ה* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , למשוך לולאה 
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 , למשוך דרך לולאה אחת, ללפף חוט על המסרגה

 

 

 * ולמשוך דרך שתי לולאות , ללפף

 

עד שמגיעים למספר * עד * לחזור מ , בניית חצי עמוד עם עין שרשרת שלו בתחתית 1 -

 .חצי עמודים הנדרש
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 (:2לסרוג )פופקורן  בלוק

 (.תכים 88)לסובב , חצי עמודים 88של  ת בסיסשור לבנות' א צבעעם : שורת הקמה

 

עמוד מקוצר באותה מקום של עין  1, (לא נספר כעין)עין שרשרת  1 -צד ימין : 1שורה 

 (.תכים 88)לסובב , השרשרת הראשונה ובכל עין  לאורך השורה עד הסוף

 

עיני  2עמוד באותו מקום של  1, (לא נספר כעין)עיני שרשרת  2 -צד שמאל : 2שורה 

פופקורן בעין  1, בעמוד האחרון' לשנות לצבע ב, יים הבאותעינ 8 -השרשרת הראשונות וב

 .להשלמת הפופקורן' לשנות לצבע א, (לדחוף את הפופקורן לצד ימין)הבאה 



 התחלות פשוט ליצורמסטודיו  -י שרית גרינברג "תורגם לעברית ע
 

 

 ,בעמוד האחרון' לשנות לצבע ב, עיניים הבאות 8 -עמוד ב 1*  
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 פקורן להשלמת הפו' לשנות לצבע א, (לדחוף את הפופקורן לצד ימין)פופקורן בעין הבאה 1 

 

ולהכניס ' לחתוך צבע ב, לסובב, עיניים הבאות 4 -עמוד ב 1, פעמים 7* עד * לחזור מ , *

 (.תכים 88)קצוות 
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עיני השרשרת  2עמוד באותו מקום של  1, (לא נספר כעין)עיני שרשרת  2 -צד ימין : 3שורה 

 (.תכים 88)לסובב , הראשונות ובכל עין לאורך השורה עד הסוף

 

 (.בהחלפת הצבע' במקום צבע ב' להשתמש בצבע ג) 2לסרוג כמו שורה  :4שורה 

 

עיני השרשרת  2עמוד באותו מקום של  1, (לא נספר כעין)עיני שרשרת  2: 5שורה 

 (.עיניים 88)לסובב , הראשונות ובכל עין לאורך השורה עד הסוף
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באותו מקום של עין השרשרת חצי עמוד   1, (לא נספר כעין)עין שרשרת  1: 6שורה 

 (.תכים 88)לסובב , הראשונה ובכל עין לאורך השורה עד הסוף

 

עמוד מקוצר באותה מקום של עין השרשרת  1, (לא נספר כעין)עין שרשרת  1: 7שורה 

 (.תכים 88)לסובב , הראשונה ובכל עין לאורך השורה עד הסוף

 

 (.בהחלפת הצבע' במקום צבע ב' להשתמש בצבע ג) 2לסרוג כמו שורה : 8שורה 

 .8לסרוג כמו שורה : 9שורה 

 (.בהחלפת הצבע' במקום צבע ג' להשתמש בצבע ב) 2לסרוג כמו שורה  :11שורה 

 .ולהכניס קצוות, לחתוך את כל החוטים, 7לסרוג כמו שורה : 11שורה 



 התחלות פשוט ליצורמסטודיו  -י שרית גרינברג "תורגם לעברית ע
 

 של הקצרים הקצוות לאורך לסרוג עין שטוחה( יתכווץ בלוקאחרת ה) בצורה רופפת : גימור

, המוגמר בלוקאת ה ליישרכדי  רק לא זה(. קצה בכל עיניים 12כך שיהיו ) פעמים 12 עבודה

 .ישמש לחיבור החלקים הבאים של השמיכה הקצבית והמגניבה זה גם 

 

 

 הושלם 2חלק  -וזהו 

 

 ..11.2.1 -שיפורסם ב 8חלק   שאר מכוונים לקראתילהאל תשכחו 

 

 - Heather Gibbs -י "המקור נכתב ע
-groovyghan-uk-https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/01/27/kcaco

2-part-2016-cal/ 
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