Keep Calm and Crochet On UK
פרויקט לסרוג יחד 'שמיכה קצבית ומגניבה'  -חלק 11

הוראות כתובות:
קל

Mod-Spot 5 inch Block:
מוד-ספוט בלוק  5.21ס"מ ( 1אינץ'):
הערות:





מסרגת קרושה 4 :מ"מ  /גודל ארה"ב G
חוטdouble knit/8 ply/yarn weight #3 :
כמות החוט הנדרשת :לכל ריבוע נדרש בערך כ 03 -מטר 10/גרם  /סה"כ לריבועים כ033 -
מטר 130/גרם
קנה מידה בחוט  6 :double knit/8 ply/yarn weight #3עמודים =  2מקבצים =  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  :double knit/8 ply/yarn weight #3כ 1221 X 1221 -ס"מ

קיצורים:



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






חצי עמוד :להכניס את המסרגה למקום הנדרש ולמשוך לולאה ( 2לולאות על המסרגה),
ללפף ,למשוך דרך שתי הלולאות שעל המסרגה.
עמוד מקוצר :ללפף ,להכניס את המסרגה למקום הנדרש ולמשוך לולאה ( 3לולאות על
המסרגה) ,ללפף ,להוציא דרך  0הלולאות שנשארו על 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.
עמוד כפול :ללפף חוט פעמיים ,להכניס את המסרגה למקום הנדרש ולמשוך לולאה (4
לולאות על המסרגה) ,ללפף ,להוציא דרך  2לולאות שעל המסרגה ( 0לולאות על המסרגה)2
ללפף ,להוציא דרך  2לולאות שעל המסרגה ( 2לולאות על המסרגה) 2ללפף ,להוציא דרך 2
הלולאות שנשארו על המסרגה.

מדריך דוגמה:
קרושה על פני השטח :מתחילים בחיבור לולאת בסיס מאחורי שטח הקרושה ואז מקדימה לעבודה,
להכניס את המסרגה לתך הסמוך ולהתחיל לסרוג עיני שרשרת מעל שטח העבודה ,ולהמשיך לעבוד
בשיטה הזאת לפי העיצוב2

הדוגמה:
 אני השתמשתי בארבעה צבעים לצורך הריבוע ,מופיע בדוגמה כחוט א' ,ב' ,ג' ,ו -ד'

סיבוב  :1עם צבע א';  4עיני שרשרת ,עין שטוחה ליצירת טבעת ,עין שטוחה לתוך הטבעת 2 ,עיני
שרשרת (לא נספר כתך),ואז לסרוג  12עמודים לתוך הטבעת ,לסגור בעין שטוחה לראש העמוד
הראשון ,להשתמש בקצה החוט כדי להדק את מרכז הטבעת במידת הצורך ( 12תכים)
סיבוב  0 :2עיני שרשרת( ,נספר כעמוד הראשון) 1 ,עמוד באותו תך של  0עיני שרשרת
ההתחלתיות,ואז  2עמודים ב  11התכים הבאים ,לסגור בעין שטוחה לראש  0עיני שרשרת
ההתחלתיות ,לחתוך צבע א' ולהכניס קצוות ( 24תכים)

סיבוב  :3לחבר צבע ב' בתך כלשהו 0 ,עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון);  2עמודים בבא1 * ,
עמוד בתך הבא 2 ,עמודים בבא * ,לחזור מ * עד * עד הסוף  ,לסגור בעין שטוחה לראש  0עיני
שרשרת ההתחלתיות ,לחתוך צבע ב' ולהכניס קצוות ( 03תכים)
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סיבוב  :4לחבר צבע ג' בתך כלשהו 0 ,עיני שרשרת (נספר כעמוד הראשון);  1עמוד בתך הבא2 ,
עמודים בבא 1 * ,עמוד ב  2התכים הבאים 2 ,עמודים בבא * ,לחזור מ * עד * עד הסוף ,לסגור
בעין שטוחה לראש  0עיני שרשרת ההתחלתיות ,לחתוך צבע ג' ולהכניס קצוות ( 44תכים)
סיבוב  :5לחבר צבע ד' בתך כלשהו 4 ,עיני שרשרת (נספר כעמוד כפול הראשון); ואז לסרוג 1
עמוד כפול 0 ,עיני שרשרת 2 ,עמודים כפולים באותו תך של  4עיני שרשרת ההתחלתיות (פינה
ראשונה נוצרה) 1 * ,עמוד כפול בתך הבא 1 ,עמוד בתך הבא 1 ,עמוד מקוצר ב  2התכים הבאים1 ,
חצי עמוד ב  0התכים הבאים 1 ,עמוד מקוצר ב  2התכים הבאים 1 ,עמוד בתך הבא 1 ,עמוד כפול
בתך הבא 2[ ,עמודים כפולים 0 ,עיני שרשרת 2 ,עמודים כפולים בתך הבא] * לחזור מ * עד * עד
הסוף ,לסגור בעין שטוחה לראש  4עיני שרשרת ההתחלתיות ,לחתוך ולהכניס קצוות ( 33תכים +
 X 4רווחים של  0עיני שרשרת)2
גימור :עם צבע ג' קרושה של פני השטח סביב לקצה החיצוני של סיבוב  4כדי לסדר יפה את
המעגל החיצוני2

להדרכה מצולמת של ריבוע זה ראו בקישור הבא:
https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/06/01/kcaco-ukgroovyghan-cal-2016-part-11/
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