Keep Calm and Crochet On UK
פרויקט לסרוג יחד 'שמיכה קצבית ומגניבה'  -חלק 14

הוראות כתובות:
קל

Checkmate 10 inch Block:
שח-מט בלוק  52ס"מ ( 01אנץ'):
הערות:





מסרגת קרושה 4 :מ"מ  /גודל ארה"ב G
חוטdouble knit/8 ply/yarn weight #3 :
כמות החוט הנדרשת :לכל משטח נדרש בערך כ 051 -מטר  50 /גרם
קנה מידה בחוט  6 :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 בלוק בחוט  :double knit/8 ply/yarn weight #3כ 4552 X 4552 -ס"מ (הבלוק
שלכם יהיה מעט גדול יותר אם תשתמשו ב )worsted / aran / 10ply / yarn weight #4
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קיצורים:



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

מדריך תכים:


בניית שורת בסיס של חצי עמוד :להתחיל עם לולאת בסיס על המסרגה 4 ,עיני שרשרת* ,
להכניס את המסרגה לעין השרשרת השנייה מהמסרגה ,למשוך לולאה ,ללפף ,למשוך דרך
לולאה אחת ,ללפף ,ולמשוך דרך  4לולאות *  0 -חצי עמוד בסיס נוצר עם עין שרשרת משלו
למטה ,לחזור מ * עד * עד שעושים את מספר עיני השרשרת הנדרש 5להדרכה מצולמת ראו




For a photo tutorial of FDC/FSC please see part 2 of this CAL.
עמוד נעוץ :לסרוג עמוד מעל רווח ע"י הכנסת המסרגה לראש השורה הבאה מתחת (או
שורת הבסיס).
עמוד :חצי עמוד :להכניס את המסרגה למקום הנדרש ולמשוך לולאה ( 2לולאות על
המסרגה) ,ללפף ,למשוך דרך שתי הלולאות שעל המסרגה.

הדוגמה:



הערה  :1אני השתמשתי בריבוי צבעים לבלוק הזה אבל אתם יכולים לעשות את המשטח
בכמה צבעים שאתם אוהבים5



הערה  :2כאשר מחליפים צבעים אפשר או; למשוך צבע חדש דרך  4הלולאות האחרונות
שעל המסרגה כדי להשלים את התך האחרון ואז להפוך ולשים את יתרת החוט בצד
העבודה ,או שאתם יכולים לחתוך ולחבר צבעים לפ הנדרש5

שורה  :1בניית שורת בסיס של  33חצאי עמודים ,להפוך ( 33תכים)
שורה  3 :2עיני שרשרת (נספר כעמוד ראשון) ,עמוד ב  4התכים הבאים 3 * ,עיני שרשרת,
לדלג על  3תכים הבאים 0 ,עמוד ב  3התכים הבאים * לחזור מ * עד * עד הסוף ( 33תכים)
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שורה  :3צבע חדש; *  3עיני שרשרת ,לדלג על  3תכים הבאים ,לסרוג עמוד נעוץ מעל  3התכים
הבאים * לחזור מ * עד * עד הסוף 3 ,עיני שרשרת ,לסגור בעין שטוחה לראש  3עיני שרשרת
התחלתיים ( 33תכים)

שורה  :4צבע חדש;  3עיני שרשרת (נספר כעמוד נעוץ ראשון) לסרוג  4עמודים נעוצים מעל 4
התכים הבאים *  3עיני שרשרת ,לדלג על  3תכים הבאים ,לסרוג עמוד נעוץ מעל  3התכים
הבאים * לחזור מ * עד * עד הסוף ( 33תכים)

שורה  :33 - 5לחזור על שורות  3ו  2ולסיים בחזרה של שורה  52הערה :כשתגיעו לשורות
המאוחרות של העבודה בבקשה מדדו תוך כדי עבודה ,תלוי כמה אתם סורגים רפוי  /הדוק5
כשתגיעו ל  42503ס"מ ( 555אינץ') תוכלו להתחיל עם שורה 533

שורה  :33צבע חדש;  0עין שרשרת ,חצי עמוד באותו תך של העין השרשרת ,חצי עמוד ב 4
התכים הבאים * לסרוג עמוד נעוץ מעל  3התכים הבאים 3 ,חצאי עמודים ב  3תכים הבאים *
לחזור מ * עד * עד הסוף ( 33תכים)

גימור :מאד בריפיון (אחרת זה יגרום למשטח להתעקל) עין שטוחה לאורך הקצוות הקצרים של
העבודה  33פעמים (כדי שיהיו לכם  33תכים בסוף כל "סיבוב") כדי ליישר את המשטח ולעזור
בחיבורים5
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:להדרכה מצולמת של ריבוע זה ראו בקישור הבא
https://keepcalmandcrochetonuk.wordpress.com/2016/07/14/kcaco-ukgroovyghan-cal-2016-part-14/
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