Keep Calm and Crochet On UK

פרויקט לסרוג יחד 'שמיכה קצבית ומגניבה'  -חלק 6

Written Pattern:

בינוני

חלק  :6פסים של פלורנטינו ברג'לו )(Florentine Bargello

הערות:





מסרגת קרושה 4 :מ"מ  /גודל ארה"ב G
חוטdouble knit/8 ply/yarn weight #3 :
קנה מידה בחוט  6 :double knit/8 ply/yarn weight #3עמודים =  3.8ס"מ.
רוחב השורות  76.2ס"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.

קיצורים:



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









עין /תך
רווח
עין שטוחה
עין שרשרת
בניית שורת בסיס של חצאי עמודים.
עמוד מקוצר
עמוד
סריגה בלולאה האחורית בלבד.

מדריך תכים:









בניית שורת בסיס של חצי עמוד :להתחיל עם לולאת בסיס על המסרגה 2 ,עיני שרשרת* ,
להכניס את המסרגה לעין השרשרת ה 2 -מהמסרגה ,למשוך לולאה ,ללפף חוט על
המסרגה ,למשוך דרך לולאה אחת ,ללפף ,ולמשוך דרך שתי לולאות *  1 -בניית חצי עמוד
עם עין שרשרת שלו בתחתית ,לחזור מ * עד * עד שמגיעים למספר חצי עמודים הנדרש.
עמוד שטוח/מקוצר )יופיע כעמוד מקוצר( :ללפף ,להכניס את המסרגה לתך הנדרש ולמשוך
לולאה )  3לולאות על המסרגה( ,ללפף ,למשוך דרך כל  3הלולאות שעל המסרגה.
עמוד :ללפף ,להכניס את המסרגה למקום הנדרש ולמשוך לולאה ) 3לולאות על המסרגה(,
ללפף ,להוציא דרך  2לולאות שעל המסרגה ,ללפף ,להוציא דרך  2הלולאות שנשארו על
המסרגה.
מקבץ ברג'לו תחילת שורה/סוף שורה  3 :עיני שרשרת 1 ,עמוד לאותה עין של  3עיני

השרשרת הראשונות ,וב 4 -עיניים הבאות 3 ,עיני שרשרת 1 ,עמוד לאותה עין שבה נסרג
העמוד האחרון.

מקבץ ברג'לו 3 :עיני שרשרת 1 ,עמוד לאותה עין של  3עיני השרשרת הראשונות ,וב3 -
עיניים הבאות 3 ,עיני שרשרת 1 ,עמוד לאותה עין שבה נסרג העמוד האחרון.
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הוראות:
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הערה :ה 3 -עיני שרשרת בתחילת ובסוף של כל מקבץ ברג'לו לא נספרים כתך בשם חלק של
ההוראות; את השורות יש לסרוג רק בעיניים השטוחות ,בעמודים מהקוצרים או בעמודים.
שורה  :1עם צבע א' ,בניית שורת בסיס של  167חצאי עמודים ,לסובב ) 167תכים(.
שורה 1 :2עין שרשרת )לא נספר כתך( 1 ,עמוד מקוצר לאותה עין של ה 1 -עין שרשרת ובכל עין
בהמשך עד סוף השורה ,לסובב ) 167תכים(.
שורה  3 :3עיני שרשרת 1 ,עמוד לאותה עין של ה 3 -עיני שרשרת וב 4 -עיניים הבאות 3 ,עיני
שרשרת ,עין שטוחה לאותה עין של העמוד האחרון ,עין שטוחה ב  3עיניים הבאות 3 * ,עיני
שרשרת 1 ,עמוד באותה עין של ה 3 -עיני שרשרת וב  2עיניים הבאות 3 ,עיני שרשרת ,עין שטוחה
לאותה עין של העמוד האחרון שנסרג ,עין שטוחה ב  3עיניים הבאות * .לחזור מ * עד * עד שמגיעים
ל 5 -עיניים האחרונות 3 ,עיני שרשרת 1 ,עמוד לאותה עין של ה 3 -עיני שרשרת וב  4עיניים
הבאות 3 ,עיני שרשרת ,עין שטוחה לאותה עין של העמוד האחרון שנסרג ,לסובב ,לסיים ולהכניס
קצוות ) 167תכים X 2 /מקבץ ברג'לו התחלה/סוף  31 /מקבצי ברג'לו(.
שורה  :4לדלג מעל  3עיני השרשרת ולהתחבר עם צבע ב' לתחילת השורה בראש של העמוד
הראשון 1 .עין שרשרת ,עין שטוחה לאותה עין של ה  1עין שרשרת ,עין שטוחה בלולאה האחורית
ב  4עיניים הבאות 1 ,עמוד במרכז של  2מהעיניים השטוחות מהשורה הקודמת * ,עין שטוחה
בלולאה האחורית של  3העיניים הבאות 1 ,עמוד במרכז של  2מהעיניים השטוחות מהשורה
הקודמת * לחזור מ * עד * עד ל  5העיניים האחרונות ,עין שטוחה בלולאה האחורית של ה  5עיניים
הבאות ,לסובב ) 167תכים(
שורה  2 :5עיני שרשרת )לא נספר כתך( 1 ,עמוד לאותה עין של ה  2עיני שרשרת ובכל עין בהמשך

עד סוף השורה ) 167תכים(

שורה  :6לחזור על שורה  ,3בסוף השורה לסיים ולהכניס קצוות 167) .תכים(.

שורה  :7עם צבע ג' לחזור על שורה 4
שורה  :8לחזור על שורה ,5
שורה  :9לחזור על שורה 3
שורה  :10עם צבע ד' לחזור על שורה 4
שורה  :11לחזור על שורה 5
שורה  :12לחזור על שורה 3
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שורה  :13עם צבע ה' לחזור על שורה 4
שורה  :14לחזור על שורה 5
שורה  :15לחזור על שורה 3
שורה  :16עם צבע א' לחזור על שורה 4
לחלק  6של גרובי  2016לסיים כאן ,ולהכניס קצוות.
כדי להמשיך לסרוג לגודל שמיכה להמשיך לחזור על שורות  4 ,3ו  5עד שתגיעו לגודל הנדרש.
הדרכה מצולמת באנגלית לתך הזה תוכלו למצוא בקישור

https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/03/23/kcaco-ukgroovyghan-cal-2016-part-6/

המקור נכתב ע"י - Heather Gibbs -
https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/03/23/kcaco
https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/03/23/kcaco-ukgroovyghan-cal-2016-part
part-6/

תרגמה  -שרית גרינברג מסטודיו "התחלות פשוט ליצור"
ליצירת קשר עם המתרגמת :דף הפייסבוק :התחלות פשוט ליצור
בלוג/http://sarit-hatchalot.blogspot.co.il :
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