פרויקט לסרוג יחד 'שמיכה קצבית ומגניבה'  -חלק 4

פוסט חלק  4לפרוייקט של  Heather Gibbsשפורסם בבלוג שלה  01.2.01 KCACO-UK 2016 -קישור למקור
https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/02/24/kcaco-uk-groovyghan-cal- -

2016-part-4/
זה הזמן לחלק הרביעי של השמיכה הקצבית והמגניבה שלנו
אם אתם שומעים לראשונה על פרויקט לסרוג יחד הזה ,ניתן למצוא את לוח הזמנים המלא כאן ,קישור לדף
הפרויקט ב  Ravelry -לחץ כאן ,או להגיע ישר להוראות של חלק זה באנגלית דרך כאן .לפרויקט יש קבוצת
גם ב -
#kcacoukcal2015
תמיכה בפייסבוק כאן (הקבוצה באנגלית) וניתן לתייג אותנו
 Facebook, Twitter, Pinterestוגם ב Instagram-

חלק  :4גראני עגול  -בלוק בגודל  25.4ס"מ.
הזכרתי כבר כמה אני נהנית מריבועי גראני ,אבל אחד הדברים שתמיד רציתי לנסות זה גראני עגול והשמיכה
המגניבה נתנה לי את ההזדמנות המושלמת לעשות זאת .רציתי גם להשתמש בתכים דומים לאלו שבהם כבר
השתמשתי כדי שהעיצוב של ח לק  4ישלים את חלק  0בצורה יפה.
כמו בחלקים הקודמים בפרויקט לסרוג יחד הזה ,כללתי גם הוראות כתובות ,תרשים והדרכה מצולמת לדוגמה
שבהמשך.

הוראות כתובות:
בינוני

חלק  :4גראני עגול  -בלוק בגודל  25.4ס"מ.
הערות:




מסרגת קרושה 4 :מ"מ  /גודל ארה"ב G
חוטdouble knit/8 ply/yarn weight #3 :
כמות החוט הנדרשת :לכל בלוק נדרש בערך כ  57 -מטר 27/גרם ,סה"כ לכל הבלוקים כ  071 -מטר71/
גרם.
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קנה מידה בחוט  1 :double knit/8 ply/yarn weight #3עמודים =  8.3ס"מ.
אם קנה המידה שלכם שונה משלי ,למשל בגלל שאתם משתמשים במסרגה גדולה יותר וחוט עבה
יותר כל מה שתצטרכו לעשות הוא לבדוק את קנה המידה שלכם ולדבוק בו  -זה אומר שהדוגמא צריכה
להתאים בסוף.
גודל ריבוע בחוט  :8#כ  24.7 X 24.7 -ס"מ

קיצורים:



ללפף = ללפף חוט על המסרגה
[ ] = לסרוג כל מה שבתוך הסוגריים המרובעות לרווח אחד או לתך אחד כנדרש

מדריך תכים:


חצי עמוד :להכניס את המסרגה למקום הנדרש ולמשוך לולאה ( 2לולאות על המסרגה) ,ללפף ,למשוך
דרך שתי הלולאות שעל המסרגה.



עמוד שטוח/מקוצר (יופיע כעמוד מקוצר) :ללפף ,להכניס את המסרגה לתך הנדרש ולמשוך לולאה ( 8
לולאות על המסרגה) ,ללפף ,למשוך דרך כל  8הלולאות שעל המסרגה.
עמוד :ללפף ,להכניס את המסרגה למקום הנדרש ולמשוך לולאה ( 8לולאות על המסרגה) ,ללפף,
להוציא דרך  2לולאות שעל המסרגה ,ללפף ,להוציא דרך  2הלולאות שנשארו על המסרגה.
 2עמודים יחד :ללפף ,להכניס את המסרגה לתך הנדרש ולמשוך לולאה 8( ,לולאות על המסרגה),
ללפף ,להוציא דרך  2לולאות שעל המסרגה ( 2לולאות על המסרגה) ,ללפף ,להכניס את המסרגה לתך,
למשוך לולאה ( 4לולאות על המסרגה) ,ללפף ,להוציא דרך  2לולאות שעל המסרגה ( 8לולאות על
המסרגה) ,ללפף ולהוציא דרך כל  8הלולאות שעל המסרגה.
מקבץ :לסרוג  8עמודים באותו מקום כדי ליצור מקבץ אחד.






הדוגמא:











הערה  :1ארבעה צבעים משמשים עבור הבלוק; יופיע בהוראות כצבע א' ,ב'  ,ג' ו  -ד'.
סיבוב  :1עם צבע א' 4 ,עיני שרשרת ,עין שטוחה ליצירת לולאה 2 ,עיני שרשרת (לא נספר כתך)2 * ,
עמודים יחד 2 ,עיני שרשרת* ,לחזור מ  * -עד * עוד  7פעמים ,לסגור בעין שטוחה ל  2 -עמודים יחד
שנסרגו בהתחלה ,לסיים עם צבע א' ולהכניס קצוות ( 2 X 1עמודים יחד  X 1 +רווח של  2עיני שרשרת).
סיבוב  :2לחבר צבע ב' באחד מהרווחים של  2עיני שרשרת 2 ,עיני שרשרת (לא נספר כתך)2 [* ,
עמודים יחד 8 ,עיני שרשרת 2 ,עמודים יחד] ברווח של  2עיני שרשרת של סיבוב  , * 0לחזור מ  * -עד *
עוד  7פעמים ,לסגור בעין שטוחה לראש של ה  2 -עמודים יחד הראשונים שנסרגו ,לסיים צבע ב'
ולהכניס קצוות 2 X 02( .עמודים יחד  X 1 +רווח של  8עיני שרשרת).
סיבוב  :3לחבר צבע ג' באחד מהרווחים של  8עיני שרשרת 8 ,עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון)2 ,
עמודים באותו רווח של ה  8 -עיני שרשרת ,לסרוג  0מקבץ בכל רווח של ה  8 -עיני שרשרת ובמרווח בין
כל  2עמודים יחד מסביב ,לסגור בעין שטוחה לראש של ה  8 -עיני שרשרת הראשונות שנסרגו ,לסיים
צבע ג' ולהכניס קצוות 02( .מקבצים).
סיבוב  :4לחבר צבע א' בין אחד המקבצים שנסרגו בסיבוב  2 ,8עיני שרשרת (לא נספר כתך)2 [ * ,
עמודים יחד 8 ,עיני שרשרת 2 ,עמודים יחד] ברווח שבין המקבצים *  ,לחזור מ  * -עד *  00פעמים ,
לסגור בעין שטוחה לראש של ה  2 -עמודים יחד הראשונים שנסרגו ,לסיים צבע א' ולהכניס קצוותX 24( .
 2עמודים יחד  X 02 +רווח של  8עיני שרשרת).
סיבוב  :5לחבר צבע ב' באחד מהרווחים של  8עיני שרשרת 8 ,עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון)2 ,
עמודים באותו רווח של ה  8 -עיני שרשרת ,לסרוג  0מקבץ בכל רווח של ה  8 -עיני שרשרת ובמרווח בין
כל  2עמודים יחד מסביב ,לסגור בעין שטוחה לראש של ה  8 -עיני שרשרת הראשונות שנסרגו ,לסיים
צבע ב' ולהכניס קצוות 24( .מקבצים).
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סיבוב  :6לחבר צבע ג' באחד המרווחים שבין המקבצים שנסרגו בסיבוב  8 ,7עיני שרשרת (נספר
כעמוד הראשון) 2 ,עמודים באותו רווח של ה  8 -עיני שרשרת ,לסרוג  0מקבץ ברווח שבין כל מקבץ
שנסרג בשורה הקודמת ,לסגור בעין שטוחה לראש של ה  8 -עיני שרשרת הראשונות שנסרגו ,לסיים
צבע ג' ולהכניס קצוות 24( .מקבצים).
סיבוב  :7לחבר צבע א' באחד המרווחים שבין המקבצים שנסרגו בסיבוב  0 ,6חצי עמוד באותו רווח8 ,
עיני שרשרת 0* ,חצי עמוד במרווח שבין המקבץ הבא מהסיבוב הקודם 8 ,עיני שרשרת * ,לחזור מ * -
עד *  28פעמים 8 ,עיני שרשרת ,לחבר בעין שטוחה לחצי עמוד הראשון שנסרג ,לסיים צבע א' ולהכניס
קצוות ( 24חצי עמודים  24 +רווחים של  8עיני שרשרת).



סיבוב  :8לחבר צבע ד' לאחר מהרווחים של ה  8 -עיני שרשרת 8 ,עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון),



 2עמודים באותו רווח של  8עיני שרשרת 8 ,עיני שרשרת 8 ,עמודים לאותו רווח (נוצרה פינה)0 * ,
מקבץ ברווח של  8עיני שרשרת הבא 8 ,עמודים מקוצרים ברווח של  8עיני שרשרת הבא 8 ,חצי עמודים
ברווח של  8עיני שרשרת הבא 8 ,עמודים מקוצרים ברווח של  8עיני שרשרת הבא 0 ,מקבץ ברווח של 8
עיני שרשרת הבא[ ,מקבץ 8 ,עיני שרשרת,מקבץ] ברווח של  8עיני שרשרת הבא (הפינה הבאה
נוצרה)* ,לחזור מ  * -עד * פעמיים 0 ,מקבץ ברווח של  8עיני שרשרת הבא 8 ,עמודים מקוצרים ברווח
של  8עיני שרשרת הבא 8 ,חצי עמודים ברווח של  8עיני שרשרת הבא 8 ,עמודים מקוצרים ברווח של 8
עיני שרשרת הבא 0 ,מקבץ ברווח של  8עיני שרשרת הבא ,לחבר בעין שרשרת לראש של  8עיני


השרשרת שנסרגו בהתחלה ,עין שטוחה לרווח של  8עיני שרשרת הבא 34( .תכים).
סיבוב  8 :9עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון) 2 ,עמודים באותו רווח של  8עיני שרשרת 8 ,עיני
שרשרת 8 ,עמודים לאותו רווח (נוצרה פינה) 0 * ,מקבץ ברווח בין המקבצים מהסיבוב הקודם ובכל
אחד מהרווחים שבין ה  7 -המקבצים הבאים של תכים מהסיבוב הקודם[ ,מקבץ 8 ,עיני שרשרת,מקבץ]
ברווח של  8עיני שרשרת הבא (הפינה הבאה נוצרה)* ,לחזור מ  * -עד * פעמיים 0 ,מקבץ בכל אחד
מהרווחים שבין ה  1 -סטים של תכים מהסיבוב הקודם ,לחבר בעין שטוחה לראש  8עיני השרשרת



שנסרגו בהתחלה ,עין שטוחה לרווח של  8עיני השרשרת הבא 61( .תכים).
סיבוב  8 :11עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון) 2 ,עמודים באותו רווח של  8עיני שרשרת 8 ,עיני
שרשרת 8 ,עמודים לאותו רווח (נוצרה פינה) 0 * ,מקבץ ברווח בין המקבצים מהסיבוב הקודם ובכל אחד
מהרווחים שבין ה  1 -המקבצים מהסיבוב הקודם [מקבץ 8 ,עיני שרשרת,מקבץ] ברווח של  8עיני
שרשרת הבא (הפינה הבאה נוצרה)* ,לחזור מ  * -עד * פעמיים 0 ,מקבץ ברווח של המקבץ הבא שנסרג
בשורה הקודמת ,לחבר בעין שטוחה לראש  8עיני השרשרת שנסרגו בהתחלה ,לסיים עם חוט ד'



ולהכניס קצוות 013( .תכים).
סיבוב  :11לחבר צבע ג' לאחד מהרווחים של  8עיני שרשרת 8 ,עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון)8 ,
עיני שרשרת 0 ,עמוד באותו רווח (נוצרה פינה)* ,לסרוג בלולאה האחורית (פרט לרווחים של  8עיני
שרשרת בפינה) 0 ,עמוד ב  25 -עיניים הבאות 0[ ,עמוד 8 ,עיני שרשרת 0 ,עמוד] ברווח של  8עיני



שרשרת הבא* ,לחזור מ  * -עד * פעמיים 0 ,עמוד ב  25 -עיניים הבאות ,לחבר בעין שטוחה לראש של
ה  8 -עיני שרשרת שנסרגו בהתחלה ,לסיים חוט ד' ולהכניס קצוות ( 001תכים)
סיבוב  :12לחבר צבע ד' לאחד מהרווחים של  8עיני שרשרת 8 ,עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון),
 8עיני שרשרת 0 ,עמוד באותו רווח (נוצרה פינה)* ,לסרוג בלולאה האחורית (פרט ברווחים של  8עיני
שרשרת) 0 ,עמוד ב  26 -עיניים הבאות 0[ ,עמוד 8 ,עיני שרשרת 0 ,עמוד] ברווח של  8עיני שרשרת
הבא* ,לחזור מ  * -עד * פעמיים 0 ,עמוד ב  26 -עיניים הבאות ,לחבר בעין שטוחה לראש של ה  8 -עיני
שרשרת שנסרגו בהתחלה ,לסיים חוט ד' ולהכניס קצוות (024

תכים).
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תרשים:
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קיבוע :
ייתכן שחלק מהדוגמאות בפרויקט לסרוג יחד יצטרכו קיבוע כדי שהם יהיו שווים מכל הצדדים (לא מסתלסלים)
ויתאימו לגודל הדוגמא הנדרש .אם אתם לא מכירים את תהליך הקיבוע /או איך לעשות זאת ,אז בבקשה תעברו
על הקישורים הבאים:
מה זה קיבוע? http://en.wikipedia.org/wiki/Blocking_%28textile_arts%29
איך לקבע בלוק רטוב ,מאתר מוגלי / http://www.mooglyblog.com/how-to-wet-block-afghan-squares
סרטון על קיבוע בקישורhttps://www.youtube.com/watch?v=fSe949pbkBA :
ייתכן שכבר יש לכם בלוק קיבוע אבל אם לא אז כל דבר שאתם יכולים לנעוץ בו את הריבוע יהיה בסדר ,למשל
מגבת מקופלת או קרש גיהוץ.
הגודל הסופי של בלוק  4בחוט  8#צריך להיות  27.4 X 27.4ס"מ (או גדול יותר אם אתם משתמשים בחוט .)4#
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חיבור:
עכשיו אתם יכולים לחבר את חלק  4ישירות לשאר החלקים ,או לחכות להשלמת חלק  - 7אני אישית חיכיתי עם
החיבור כדי שאוכל לקבל חיבור ברצף אחד.
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הדרכה מצולמת


סיבוב  :1עם צבע א' 4 ,עיני שרשרת ,עין שטוחה ליצירת לולאה 2 ,עיני שרשרת (לא נספר כתך)2 * ,
עמודים יחד 2 ,עיני שרשרת* ,לחזור מ  * -עד * עוד  7פעמים ,לסגור בעין שטוחה ל  2 -עמודים יחד
שנסרגו בהתחלה ,לסיים עם צבע א' ולהכניס קצוות ( 2 X 1עמודים יחד  X 1 +רווח של  2עיני שרשרת).



סיבוב  :2לחבר צבע ב' באחד מהרווחים של  2עיני שרשרת 2 ,עיני שרשרת (לא נספר כתך)2 [* ,
עמודים יחד 8 ,עיני שרשרת 2 ,עמודים יחד] ברווח של  2עיני שרשרת של סיבוב  , * 0לחזור מ  * -עד *
עוד  7פעמים ,לסגור בעין שטוחה לראש של ה  2 -עמודים יחד הראשונים שנסרגו ,לסיים צבע ב'
ולהכניס קצוות 2 X 02( .עמודים יחד  X 1 +רווח של  8עיני שרשרת).
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סיבוב  :3לחבר צבע ג' באחד מהרווחים של  8עיני שרשרת 8 ,עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון)2 ,
עמודים באותו רווח של ה  8 -עיני שרשרת ,לסרוג  0מקבץ בכל רווח של ה  8 -עיני שרשרת ובמרווח בין
כל  2עמודים יחד מסביב ,לסגור בעין שטוחה לראש של ה  8 -עיני שרשרת הראשונות שנסרגו ,לסיים
צבע ג' ולהכניס קצוות 02( .מקבצים).





סיבוב  :4לחבר צבע א' בין אחד המקבצים שנסרגו בסיבוב  2 ,8עיני שרשרת (לא נספר כתך)2 [ * ,
עמודים יחד 8 ,עיני שרשרת 2 ,עמודים יחד] ברווח שבין המקבצים *  ,לחזור מ  * -עד *  00פעמים ,
לסגור בעין שטוחה לראש של ה  2 -עמודים יחד הראשונים שנסרגו ,לסיים צבע א' ולהכניס קצוותX 24( .
 2עמודים יחד  X 02 +רווח של  8עיני שרשרת).
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סיבוב  :5לחבר צבע ב' באחד מהרווחים של  8עיני שרשרת 8 ,עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון)2 ,
עמודים באותו רווח של ה  8 -עיני שרשרת ,לסרוג  0מקבץ בכל רווח של ה  8 -עיני שרשרת ובמרווח בין
כל  2עמודים יחד מסביב ,לסגור בעין שטוחה לראש של ה  8 -עיני שרשרת הראשונות שנסרגו ,לסיים
צבע ב' ולהכניס קצוות 24( .מקבצים).





סיבוב  :6לחבר צבע ג' באחד המרווחים שבין המקבצים שנסרגו בסיבוב  8 ,7עיני שרשרת (נספר
כעמוד הראשון) 2 ,עמודים באותו רווח של ה  8 -עיני שרשרת ,לסרוג  0מקבץ ברווח שבין כל מקבץ
שנסרג בשורה הקודמת ,לסגור בעין שטוחה לראש של ה  8 -עיני שרשרת הראשונות שנסרגו ,לסיים
צבע ג' ולהכניס קצוות 24( .מקבצים).
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סיבוב  :7לחבר צבע א' באחד המרווחים שבין המקבצים שנסרגו בסיבוב  0 ,6חצי עמוד באותו רווח8 ,
עיני שרשרת 0* ,חצי עמוד במרווח שבין המקבץ הבא מהסיבוב הקודם 8 ,עיני שרשרת * ,לחזור מ * -
עד *  28פעמים 8 ,עיני שרשרת ,לחבר בעין שטוחה לחצי עמוד הראשון שנסרג ,לסיים צבע א' ולהכניס
קצוות ( 24חצי עמודים  24 +רווחים של  8עיני שרשרת).

סיבוב  :8לחבר צבע ד' לאחר מהרווחים של ה  8 -עיני שרשרת 8 ,עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון)2 ,
עמודים באותו רווח של  8עיני שרשרת 8 ,עיני שרשרת 8 ,עמודים לאותו רווח (נוצרה פינה) 0 * ,מקבץ
ברווח של  8עיני שרשרת הבא 8 ,עמודים מקוצרים ברווח של  8עיני שרשרת הבא 8 ,חצי עמודים ברווח של
 8עיני שרשרת הבא 8 ,עמודים מקוצרים ברווח של  8עיני שרשרת הבא 0 ,מקבץ ברווח של  8עיני שרשרת
הבא[ ,מקבץ 8 ,עיני שרשרת,מקבץ] ברווח של  8עיני שרשרת הבא (הפינה הבאה נוצרה)* ,לחזור מ  * -עד
* פעמיים 0 ,מקבץ ברווח של  8עיני שרשרת הבא 8 ,עמודים מקוצרים ברווח של  8עיני שרשרת הבא8 ,
חצי עמודים ברווח של  8עיני שרשרת הבא 8 ,עמודים מקוצרים ברווח של  8עיני שרשרת הבא 0 ,מקבץ
ברווח של  8עיני שרשרת הבא ,לחבר בעין שרשרת לראש של  8עיני השרשרת שנסרגו בהתחלה ,עין
שטוחה לרווח של  8עיני שרשרת הבא 34( .תכים).
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סיבוב  8 :9עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון) 2 ,עמודים באותו רווח של  8עיני שרשרת 8 ,עיני
שרשרת 8 ,עמודים לאותו רווח (נוצרה פינה) 0 * ,מקבץ ברווח בין המקבצים מהסיבוב הקודם ובכל
אחד מהרווחים שבין ה  7 -המקבצים הבאים של תכים מהסיבוב הקודם[ ,מקבץ 8 ,עיני שרשרת,מקבץ]
ברווח של  8עיני שרשרת הבא (הפינה הבאה נוצרה)* ,לחזור מ  * -עד * פעמיים 0 ,מקבץ בכל אחד
מהרווחים שבין ה  1 -סטים של תכים מהסיבוב הקודם ,לחבר בעין שטוחה לראש  8עיני השרשרת
שנסרגו בהתחלה ,עין שטוחה לרווח של  8עיני השרשרת הבא 61( .תכים).



סיבוב  8 :11עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון) 2 ,עמודים באותו רווח של  8עיני שרשרת 8 ,עיני
שרשרת 8 ,עמודים לאותו רווח (נוצרה פינה) 0 * ,מקבץ ברווח בין המקבצים מהסיבוב הקודם ובכל אחד
מהרווחים שבין ה  1 -המקבצים מהסיבוב הקודם [מקבץ 8 ,עיני שרשרת,מקבץ] ברווח של  8עיני
שרשרת הבא (הפינה הבאה נוצרה)* ,לחזור מ  * -עד * פעמיים 0 ,מקבץ ברווח של המקבץ הבא שנסרג
בשורה הקודמת ,לחבר בעין שטוחה לראש  8עיני השרשרת שנסרגו בהתחלה ,לסיים עם חוט ד'
ולהכניס קצוות 013( .תכים).
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סיבוב  :11לחבר צבע ג' לאחד מהרווחים של  8עיני שרשרת 8 ,עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון)8 ,
עיני שרשרת 0 ,עמוד באותו רווח (נוצרה פינה)* ,לסרוג בלולאה האחורית (פרט לרווחים של  8עיני
שרשרת בפינה) 0 ,עמוד ב  25 -עיניים הבאות 0[ ,עמוד 8 ,עיני שרשרת 0 ,עמוד] ברווח של  8עיני
שרשרת הבא* ,לחזור מ  * -עד * פעמיים 0 ,עמוד ב  25 -עיניים הבאות ,לחבר בעין שטוחה לראש של
ה  8 -עיני שרשרת שנסרגו בהתחלה ,לסיים חוט ד' ולהכניס קצוות ( 001תכים)



סיבוב  :12לחבר צבע ד' לאחד מהרווחים של  8עיני שרשרת 8 ,עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון),
 8עיני שרשרת 0 ,עמוד באותו רווח (נוצרה פינה)* ,לסרוג בלולאה האחורית (פרט ברווחים של  8עיני
שרשרת) 0 ,עמוד ב  26 -עיניים הבאות 0[ ,עמוד 8 ,עיני שרשרת 0 ,עמוד] ברווח של  8עיני שרשרת
הבא* ,לחזור מ  * -עד * פעמיים 0 ,עמוד ב  26 -עיניים הבאות ,לחבר בעין שטוחה לראש של ה  8 -עיני
שרשרת שנסרגו בהתחלה ,לסיים חוט ד' ולהכניס קצוות ( 024תכים).
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