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 7חלק  -' שמיכה קצבית ומגניבה

 

 - לכל הבלוקים כ כ"סה , גרם 
 .מ"ס 3.8= עמודים 

 וחוט גדולה יותר  במסרגה משתמשים
 אומר זה - בו ולדבוק את קנה המידה שלכם

 לסרוג כל מה שבתוך הסוגריים המרובעות לרווח אחד או לתך אחד כנדרש
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שמיכה קצבית ומגניבה'פרויקט לסרוג יחד 

  

  :חצי חצי –ריבוע גראני 
  G ב"ארה גודל/  מ"מ 4: מסרגת קרושה

double knit/8 ply/yarn weight #3  
 10/מטר 30 -כ נדרש בערך בלוק כלל: הנדרשת

  .גרם 100
עמודים  double knit/8 ply/yarn weight #3 :6קנה מידה בחוט  

משתמשים שאתם בגלל למשל  ,משלי שלכם שונה 
את קנה המידה שלכם לבדוק הוא לעשות שתצטרכו מה
  .בסוף להתאים צריכה

 מ"ס X 12.7 12.7 -כ : #3ריבוע בחוט 

 ללפף חוט על המסרגה
לסרוג כל מה שבתוך הסוגריים המרובעות לרווח אחד או לתך אחד כנדרש
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פרויקט לסרוג יחד 

  :הוראות כתובות
  

  בינוני
ריבוע גראני 

  :הערות
 מסרגת קרושה
 חוט :double knit/8 ply/yarn weight #3
  הנדרשתכמות החוט

100/מטר 300
   קנה מידה בחוט

  
 קנה המידה  אם

מה כל עבה יותר
צריכה שהדוגמא

 
 ריבוע בחוט  גודל

  :קיצורים
  ללפף חוט על המסרגה= ללפף
    = [ ]לסרוג כל מה שבתוך הסוגריים המרובעות לרווח אחד או לתך אחד כנדרש
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, )לולאות על המסרגה 3(להכניס את המסרגה למקום הנדרש ולמשוך לולאה 
הלולאות שנשארו על  2להוציא דרך 

 20אתם יכולים להכין , )משולשים
לחבר כל משולש תוך כדי 

  .עין שרשרת+ 
אחרי השלמת כל ריבוע אני מציעה להכניס את הקצוות ולחבר את המשולשים יחד 

טבעת ( טבעת קסםלהתחיל עם 
] עמוד 1, עין שרשרת 1, עמודים
 .)עין שרשרת 1של  ים
 3, עיני שרשרת 3, מודיםע

, עין שרשרת 1, של עין שרשרת
עיני  3רווח של  1+ תכים  14(לסובב 

 3[, עמודים ברווח הבא 
עמודים  3 ,עמודים ברווח הבא 
הראשונות עיני השרשרת  4עמוד בעין השלישית של 
 )ין שרשרתע 1של 
, הרווחים הבאים 2עמודים ב  

הרווחים  2עמודים ב  3, 
עיני  4עמוד בעין השלישית של 

עין  1רווח של  2, עיני שרשרת
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להכניס את המסרגה למקום הנדרש ולמשוך לולאה , 
להוציא דרך , ללפף, לולאות שעל המסרגה 2להוציא דרך 

משולשים(הריבועים עשויים משני חצאים של ריבועי גראני 
לחבר כל משולש תוך כדי  אוחצי חצי ריבועים של  10משולשים ולחבר אותם כדי ליצור 

  .פרטים בהמשך
+ עיני השרשרת בתחילת כל סיבוב נספרים כעמוד 

אחרי השלמת כל ריבוע אני מציעה להכניס את הקצוות ולחבר את המשולשים יחד 
  .עבודה בסוף שמיכת הגרוביהרבה כדי שלא תהיה לכם 

להתחיל עם או  טבעתעין שטוחה ליצירת  ,עיני שרשרת 4', 
עמודים 3, עיני שרשרת 3, עמודים 3[, עיני שרשרת

יםחרוו 2, עיני שרשרת 3רווח של  1+ תכים  8(לסובב 
ע 3[ ,עמודים ברווח הבא של עין שרשרת 3 ,עיני שרשרת
של עין שרשרת האחרוןעמודים ברווח  3, עין שרשרת 3ברווח הבא של 
לסובב , הראשונות שנסרגועיני השרשרת  4עמוד בעין השלישית של 

 )עין שרשרת 1של 
 3 ,עמודים ברווח הבא של עין שרשרת 3 * ,עיני שרשרת
 3, עין שרשרת 3ברווח הבא של ] עמודים 3, עיני שרשרת

עמוד בעין השלישית של , עין שרשרת 1 ,ברווח הבא של עין שרשרת
של  יםרווח 2, עיני שרשרת 3רווח של  1+ תכים 

 3 ,עמודים ברווח הבא של עין שרשרת 3 * ,עיני שרשרת
, עין שרשרת 3ברווח הבא של ] עמודים 3, עיני שרשרת

עמוד בעין השלישית של , עין שרשרת 1 ,עמודים ברווח הבא של עין שרשרת
עיני שרשרת 3רווח של  1+ תכים  26(לסובב , הראשונות שנסרגו
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  :מדריך תכים
 ללפף: עמוד ,

להוציא דרך , ללפף
 .המסרגה

 
  :הדוגמא

 הריבועים עשויים משני חצאים של ריבועי גראני : הערה
משולשים ולחבר אותם כדי ליצור 

פרטים בהמשך, עבודה
 עיני השרשרת בתחילת כל סיבוב נספרים כעמוד  4: 2 הערה
 אחרי השלמת כל ריבוע אני מציעה להכניס את הקצוות ולחבר את המשולשים יחד : הערה

כדי שלא תהיה לכם 
', עם צבע א: 1סיבוב 

עיני שרשרת 4. )בגודל משתנה
לסובב , הטבעתלתוך 

עיני שרשרת 4: 2סיבוב 
ברווח הבא של ] עמודים

עמוד בעין השלישית של 
של  יםחרוו 2, שרשרת
עיני שרשרת 4: 3סיבוב 
עיני שרשרת 3, עמודים

ברווח הבא של עין שרשרת
תכים  20(לסובב , שנסרגו
עיני שרשרת 4: 4סיבוב 

עיני שרשרת 3, עמודים 3[
עמודים ברווח הבא של עין שרשרת 3, הבאים

הראשונות שנסרגוהשרשרת 
 )שרשרת
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, הרווחים הבאים 3עמודים ב  
הרווחים  3עמודים ב  3, 

עיני  4עמוד בעין השלישית של 
עיני  3רווח של  1 +תכים 

לחיבור תוך  2לאופציות מנקודה זו או להמשיך לחלק 

והצד הארוך של המשולש כלפי 
 1, עמוד 1[, 1עין שטוחה לראש העמוד מסיבוב 

עיני  4טבעת לתוך ] עמוד 1
עיני שרשרת  4 -של הלסגור בעין שטוחה לראש 

 )עין שרשרת 1של 
 3, עין שרשרת 1,לסובב, 

עיני  3ברווח של ] עמודים
האחרון עמוד בראש העמוד 

עיני  3רווח של  1+ תכים  14(
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 3 ,עמודים ברווח הבא של עין שרשרת 3*  ,עיני שרשרת
, עין שרשרת 3ברווח הבא של ] עמודים 3, עיני שרשרת

עמוד בעין השלישית של , עין שרשרת 1 ,עמודים ברווח הבא של עין שרשרת
תכים  32(ולהכניס קצוות ' לסיים עם צבע א, השרשרת הראשונות שנסרגו

  )עין שרשרת 1
לאופציות מנקודה זו או להמשיך לחלק  1ראו את הערה  ;נוצר משולש של חצי גראני

 :2חיבור תוך כדי עבודה חלק 

והצד הארוך של המשולש כלפי  כאשר צד ימין פונה אליכםהכינו את משולש הגראני 
עין שטוחה לראש העמוד מסיבוב  ',בעם צבע . והתחילו לעבוד מימין לשמאל

1, עין שרשרת 1, עמודים 3, עיני שרשרת 3, עמודים
לסגור בעין שטוחה לראש  ,טבעת קסםלתוך או  שהתחלנו איתה

של  יםרווח 2, עיני שרשרת 3רווח של  1+ תכים  8
, 2מסיבוב מסביב לתך האחרון עין שטוחה  ,עיני שרשרת

עמודים 3, עיני שרשרת 3, עמודים 3[ ,עמודים ברווח הבא של עין שרשרת
עמוד בראש העמוד , עין שרשרת 1 ,של עין שרשרת האחרוןעמודים ברווח 

( 2מסיבוב  לתך האחרוןמסביב  לסגור בעין שטוחה
  )עין שרשרת 1של 
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עיני שרשרת 4: 5סיבוב 
עיני שרשרת 3, עמודים 3[

עמודים ברווח הבא של עין שרשרת 3, הבאים
השרשרת הראשונות שנסרגו

1רווח של  2, שרשרת
נוצר משולש של חצי גראני

  .כדי עבודה
חיבור תוך כדי עבודה חלק 

 
הכינו את משולש הגראני : 6סיבוב 
והתחילו לעבוד מימין לשמאל, מעלה

עמודים 3,  עין שרשרת
שהתחלנו איתה שרשרת

8(שנסרגו  ונותהראש
עיני שרשרת 3: 7סיבוב 

עמודים ברווח הבא של עין שרשרת
עמודים ברווח  3 ,שרשרת

לסגור בעין שטוחה, מהסיבוב הקודם
של  יםרווח 2, שרשרת
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עמודים  3, עין שרשרת, לסובב, 
ברווח של ] עמודים 3, עיני שרשרת

, עין שרשרת 1 ,של עין שרשרת
 20( 3מסיבוב  לתך האחרוןלסגור בעין שטוחה מסביב 

עמודים  3, עין שרשרת, לסובב, 
] עמודים 3, עיני שרשרת 3, עמודים

 ,של עין שרשרת האחרוןעמודים ברווח 
לתך לסגור בעין שטוחה מסביב 

 ) עין שרשרת 1רווח של 
 3, עין שרשרת, לסובב, 5
 3, עיני שרשרת 3, עמודים 3[
עמודים ברווח הבא של עין  3

לסגור בעין שטוחה מסביב , מהסיבוב הקודם
 )עין שרשרת 1רווח של 

https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/04/06/kcacogroovyghan-cal-2016-part

https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/02/24/kcaco

http://sarit/  
 

 

Keep Calm and Crochet On UK 

תורגם לעברית ע"י שרית גרינברג - מסטודיו התחלות פשוט ליצור

, 3מסיבוב  לתך האחרוןעין שטוחה מסביב  ,עיני שרשרת
עיני שרשרת 3, עמודים 3[, עמודים ברווח הבא 3 ,ברווח הבא של עין שרשרת

של עין שרשרת האחרוןעמודים ברווח  3 ,עמודים ברווח הבא
לסגור בעין שטוחה מסביב  ,מהסיבוב הקודםהאחרון 

 ) עין שרשרת 1רווח של  2, עיני שרשרת 3
, 4מסיבוב  לתך האחרוןעין שטוחה מסביב  ,עיני שרשרת

עמודים 3[, יםהבאים רווחה 2 עמודים ב 3 ,ברווח הבא של עין שרשרת
עמודים ברווח  3 ,הרווחים הבאים 2ב עמודים  3 ,שרשרת

לסגור בעין שטוחה מסביב , מהסיבוב הקודםהאחרון  עמוד בראש העמוד 
רווח של  2, עיני שרשרת 3רווח של  1+ תכים  26

5מסיבוב  לתך האחרוןעין שטוחה מסביב  ,עיני שרשרת
[, הרווחים הבאים 3עמודים ב  3 ,עמודים ברווח הבא של עין שרשרת

3 ,הרווחים הבאים 3עמודים ב  3 ,שרשרת ניעי 
מהסיבוב הקודם האחרון עמוד בראש העמוד, עין שרשרת

רווח של  2, עיני שרשרת 3רווח של  1+ תכים  32( 5מסיבוב 
  :הבא מצולמת של ריבוע זה ראו בקישור

https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/04/06/kcacopart-7/  
 

הושלם 7חלק  -וזהו   
  .16.4.20 -שיפורסם ב  8לחזור לחלק 

Heather Gibbs - 
https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/02/24/kcaco

  " התחלות פשוט ליצור"שרית גרינברג מסטודיו 
  התחלות פשוט ליצור: דף הפייסבוק: ליצירת קשר עם המתרגמת

hatchalot.blogspot.co.il-http://sarit: בלוג                                       
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עיני שרשרת 3: 8סיבוב 
ברווח הבא של עין שרשרת

עמודים ברווח הבא 3 ,שרשרת ניעי 3
האחרון עמוד בראש העמוד 

3רווח של  1+ תכים 
עיני שרשרת 3: 9סיבוב 

ברווח הבא של עין שרשרת
שרשרת ניעי 3ברווח של 

עמוד בראש העמוד , עין שרשרת 1
6( 4מסיבוב  האחרון
עיני שרשרת 3: 10סיבוב 

עמודים ברווח הבא של עין שרשרת
 3ברווח של ] עמודים

עין שרשרת 1 ,שרשרת
מסיבוב  לתך האחרון

מצולמת של ריבוע זה ראו בקישורהדרכה 
https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/04/06/kcaco-uk-

לחזור לחלק אל תשכחו 
Heather Gibbs -י "המקור נכתב ע

-groovyghan-uk-https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/02/24/kcaco 4-part-2016-cal/ 
  

שרית גרינברג מסטודיו  -תרגמה  
ליצירת קשר עם המתרגמת

                                       

 


