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 :הוראות כתובות
 

 קל

 

Groovyghan CAL Border 2016: 

 :Groovyghan CAL 2016אימרה 

 :הערות

 ב"ארה גודל/  מ"מ 4: מסרגת קרושה G 

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

 :קיצורים

  המסרגהללפף חוט על = ללפף 

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

 :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

 עיני שרשרת שלוש יצרו תכים של  ;לאימרה הזו, לא כל תכי הפיקה נוצרים אותו דבר :פיקה

ללפף ולמשוך את החוט דרך ראש , את תך הפיקה בה רוצים להוסיףבשורה  מהנקודה

 .זה תך פיקה אחד, העמוד הקודם
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 :הדוגמל הנחיה
 

בסיבוב הראשון שלי . תכים 3אימרה תצטרכו לעבוד בכפולות של לכדי להכין את השמיכה : 1סיבוב 

עמוד בלולאה האחורית של כל תך  1ברווח פינתי וסרגתי  'צבע אי חיבור עם "יישרתי את הצדדים ע

 .מסביב

 3, עמודים 3] סרגתיבפינות . להוסיף היכן שצריך/אם יש לכם יותר מידי תכים זה זמן מצוין להקטין

 [.עמודים 3, עיני שרשרת
 

 

 :ההדוגמ
 

 

, עיני שרשרת 3, עיני שרשרת פינתי כלשהו 3עם חצי עמוד ברווח  להתחבר, 'צבע בעם : 2סיבוב 

חצי עמוד בין התכים מהסיבוב  1לסרוג , תכים 3לדלג על * , עיני שרשרת 3, חצי עמוד באותו רווח

חצי , עיני שרשרת 3, חצי עמוד] לסרוגבכל תך מסביב * עד * לחזור מ *  עיני שרשרת  3,הקודם

 .קצוות לחתוך ולהכניס, חצי העמוד הראשוןלסגור בעין שטוחה לראש   ,בכל פינה[ עמוד

 

נספר כעמוד ) עיני שרשרת 3, עיני שרשרת פינתי כלשהו 3ברווח  'אצבע עם להתחבר  :3סיבוב 

ובכל  עיני שרשרת הבא 3ברווח  *, באותו רווח[ עמודים 3, עיני שרשרת 3, עמודים 2] ולסרוג (ראשון

, עמודים 3] לסרוגעיני שרשרת הפינתי הבא  3ברווח * , עמודים 3לסרוג  עיני שרשרת מסביב 3רווח 

עיני שרשרת  3לסגור בעין שטוחה לראש  ,עד הסוף* עד * לחזור מ * [ עמודים 3, עיני שרשרת 3

 .לחתוך ולהכניס קצוות, הראשונות

 

 

 2לחזור על סיבוב  :4סיבוב 

 

 3לחזור על סיבוב  :5סיבוב 

 

להמשיך לעשות את  ;הקרובהפינה לעין שטוחה , אבל לא לחתוך, 2לחזור על סיבוב  :6סיבוב 

 .הגימור הסופי באותו צבע
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 2, עיני שרשרת 3, עמוד 1, פיקה, עמוד 1] לסרוגואז  (נספר כעמוד ראשון) עיני שרשרת 3 :7סיבוב 

 עמוד 1, פיקה, עמודים 2 לסרוגעיני שרשרת הבא  3ברווח  *, באותו רווח[ עמוד 1, פיקה, עמודים

 1, פיקה, עמודים 2] לסרוגעיני שרשרת הפינתי הבא  3ברווח *  מסביבעיני שרשרת  3בכל רווח ו

לסגור בעין שטוחה  ,עד הסוף* עד * לחזור מ [ * עמוד 1, פיקה, עמודים 2, עיני שרשרת 3, עמוד

 .לחתוך ולהכניס קצוות, עיני שרשרת הראשונות 3לראש 

 

 

 
 

Corner Photo of Edging 

 

 

 וזהו זה! ברכות הגרוביגן הסתיימה! 

 


