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 15חלק  -' שמיכה קצבית ומגניבה'פרויקט לסרוג יחד 

 

 :הוראות כתובות
 

 קל

 

Granny loves Diamonds 5 inch Block: 

 (:'אנץ 1)מ "ס 5.21סבתא אוהבת יהלומים בלוק 

 

 :הערות

 ב"ארה גודל/  מ"מ 4: מסרגת קרושה G 

 חוט :double knit/8 ply/yarn weight #3 

 גרם  03 / מטר 03 -כ נדרש בערך משטח לכל: כמות החוט הנדרשת 

 קנה מידה בחוט  double knit/8 ply/yarn weight #3 :6  מ"ס 8.3= עמודים. 

 

 וחוט גדולה יותר  במסרגה משתמשים שאתם בגלל למשל  ,משלי שלכם שונה קנה המידה  אם

 אומר זה - בו ולדבוק את קנה המידה שלכם לבדוק הוא לעשות שתצטרכו מה כל עבה יותר

 .בסוף להתאים צריכה שהדוגמא

 

 בלוק בחוט  גודלdouble knit/8 ply/yarn weight #3 : 0.21 X 0.21 מ "ס 
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 :קיצורים

  ללפף חוט על המסרגה= ללפף 

    = ] [ לתך אחד כנדרשלסרוג כל מה שבתוך הסוגריים המרובעות לרווח אחד או 

 

 :מדריך תכים

 (לולאות על המסרגה 2)להכניס את המסרגה למקום הנדרש ולמשוך לולאה : חצי עמוד ,

 .למשוך דרך שתי הלולאות שעל המסרגה, ללפף

 (לולאות על המסרגה 3)להכניס את המסרגה למקום הנדרש ולמשוך לולאה , ללפף: עמוד ,

הלולאות שנשארו על  2להוציא דרך , ללפף, לולאות שעל המסרגה 2להוציא דרך , ללפף

 .המסרגה

 

 :ההדוגמ

 

 'וב' צבע אכמיוחסים  ;שני צבעים בדוגמה זו: הערה

 

עיני  0, עתעין שטוחה לתוך הטב, ליצירת טבעתן שטוחה יע, עיני שרשרת 4, 'צבע אעם : 1סיבוב 

, עמודים לתוך הטבעת 0* , עיני שרשרת 0, עמודים לתוך הטבעת ., (ראשון נספר כעמוד)שרשרת 

עיני שרשרת  0לסגור בעין שטוחה לראש , עוד פעמיים* עד * לחזור מ  ,* עיני שרשרת 0

הראשון  עמודים 0זה יהיה העמוד האמצעי מתוך הסט של   ;תך הבאאז עין שטוחה ל, התחלתיים

 (עיני שרשרת 0רווחים של  X 4+ תכים  .0) שלכם

 

, באותו תך[ עמודים 0, עיני שרשרת 0, עמודים .], (ראשון נספר כעמוד)עיני שרשרת  0 :2 סיבוב

 0 ,עמודים 0], לדלג על התך הבא*  עיני שרשרת 0חצי עמוד ברווח  0לסרוג , לדלג על התך הבא

  * ,עיני שרשרת 0חצי עמוד ברווח  0לסרוג , לדלג על התך הבא ,בתך הבא[ עמודים 0, עיני שרשרת

ולהכניס  'אצבע לחתוך , עיני שרשרת 0לסגור בעין שטוחה לראש , עוד פעמיים* עד * לחזור מ 

 (עיני שרשרת 0רווחים של  X 4+ תכים  8.) קצוות
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, (ראשון נספר כעמוד)עיני שרשרת  0 ,.הו מסיבוב לשבחצי עמוד כ 'בצבע עם  להתחבר: 3סיבוב 

עיני  0חצי עמוד ברווח  0, עין שרשרת 0* , באותו תך[ עמודים 0, עיני שרשרת 0, עמודים .]

בראש חצי העמוד הבא [ עמודים 0, עיני שרשרת 0 ,עמודים 0] ,עין שרשרת 0, הבא שרשרת

עין  0, עיני שרשרת 0חצי עמוד ברווח  0, עין שרשרת 0, עוד פעמיים* עד * לחזור מ * ,  .מסיבוב 

 X 4 ,עין שרשרת 0רווחים של  X 8+תכים  8.)עיני שרשרת  0לסגור בעין שטוחה לראש , שרשרת

 (עיני שרשרת 0רווחים של 

 

* , באותו תך[ עמודים 0, עיני שרשרת 0, עמודים .], (ראשון נספר כעמוד)עיני שרשרת  0 :4 סיבוב

 0] , [עין שרשרת 0חצי עמוד ו  0, שרשרת ןעי 0לדלג על ], עמודים בתך הבא 0, תכים .לדלג על 

עיני  0 ,עמודים 0], התכים הבאים .לדלג על  ,בתך הבא[ עמודים 0, עיני שרשרת 0 ,עמודים

עמודים  0, התכים הבאים .לדלג על , עוד פעמיים* עד * לחזור מ   * ,בתך הבא[ עמודים 0, שרשרת

לסגור , התכים הבאים .לדלג על , [עין שרשרת 0חצי עמוד ו  0, עין שרשרת 0לדלג על ], בתך הבא

רווחים  X 4+ תכים  48) עיני שרשרת הבא 0רווח לעין שטוחה , עיני שרשרת 0בעין שטוחה לראש 

 (עיני שרשרת 0של 

 

* , באותו תך[ עמודים 0, עיני שרשרת 0, עמודים .], (ראשון נספר כעמוד)עיני שרשרת  0 :5 סיבוב

 0ברווח , [עמודים 0, עיני שרשרת 0 ,עמודים 0], עיני שרשרת הבאים 0רווחים של  0עמודים ב  0

לחתוך , עיני שרשרת 0לסגור בעין שטוחה לראש , עוד פעמיים* עד * לחזור מ   * ,הבא עיני שרשרת

 (עיני שרשרת 0רווחים של  X 4+ תכים  03) ולהכניס קצוות
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-KCACO-UK 2016 Groovyghan Crochetמפרויקט  01אם אתם עושים דוגמה זו כחלק  :הערה

along  הם יצטרכו להתחבר יחד בעין שטוחה כדי ליצור בלוק של 2 בלוקים 4אתם תצטרכו להכין

.124 X .124 מ "ס(03 X 03 2'אינץ) 

 

   


