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יש דרכים . בלתי נראה( כמעט)הדרך המתוארת היא מאד פשוטה ויוצרת תך ! בידיים, השבוע אתם תוסיפו בטנה לשאל
 !זהברור תלכו על , אחרת מזו שתתואראם אתם מעדיפים שיטה , רבות להוסיף בטנה לשאל

 חומרים
x 111% בד כותנה 
x חוט מכליב: אופציה 
x גיר חייטים או טוש בגדים שניתן לשטוף אותו 
x מספרי בד 
x  חוט תפירה( התואם את  הצבעSW  שלכם) 
x מחט תפירה 

 שטיפה:  1צעד 
מסיבה זו . את השאל שלכםתכבסו הוא יתכווץ קצת כאשר ככל הנראה , 111%אם אתם משתמשים בבד כותנה 

קחו בחשבון במדידת הבד שלכם שההתכווצות היא . הכביסהאת הבד בתוכנית הרגילה של מראש  לכבסמומלץ 
 .גהצו את הבד,  הכביסהאחרי . 5%בממוצע  

 חוט מכליב: 2צעד 
חוט מכליב הוא . אבל אני מאד ממליצה לעשות זאת, להקדים ולחבר את הבטנה של השאל עם חוט מכליב היא אופציה

הוא גם מקל על . כדי לשמור על הבד במקום כאשר אתם תופרים את הבטנה כמציין מיקוםחוט שנחתך בקלות ומשמש 
 . את הפרויקט בצד בלי שהבד יזוז להניחהאפשרות 

אם השאל נראה עם קיפולים . חלק הקדמי של השאל כאשר אתם עובדים עם החוט המכליבלם לב בבקשה זכרו לשי
חזרו ועשו שוב את החלק הזה כיוון , במקום מסוים או שאינו מונח באופן שטוח כאשר אתם מסובבים את העבודה

 !.שיראו את זה עם הבטנה הסופית גם

 :עדים אלועקבו אחר צ, כדי להקדים ולחבר את הבטנה לשאל

x צריך שיהיה בערך , חתכו את הבד לגודל המתאים. הניחו את השאל באופן שטוח ומקמו את הבד מעל השאל
 . בד עודף בכל אחד מהצדדים( 'אינץ 1.0)מ "ס 2

x  אתם תתפרו את , כמכפלת בין השאל לבד( 'אינץ 1.5)מ "ס 1.5קפלו . העליונההתחילו מהפינה הימנית
 .התכים בכל צדשורה האחרונה של להבטנה 

x  וודאו כי התכים שלכם עוברים . מהקצה של הבד( 'אינץ 1.2-1.1)מ "ס 1.5-1השתמשו בתך רץ ותפרו בערך
וודאו שלא , החליקו החוצה את הבד והשאל עם הידיים תוך כדי. גם דרך המכפלת כדי לשמור אותה במקום

  .משכתם חזק מידי את הבד או השאל כדי למנוע קמטים או מתיחת יתר
x בעדינות החליקו והסירו כל עודף של בד כדי להתאים אותו , כאשר אתם מגיעים לפינה השמאלית העליונה

התאימו את המכפלת אם צריך , המשיכו לתפור לאורך הצד הקצר. קפלו את המכפלת הצידית פנימה. למידה
 . כדי להכיל את גודל השאל שלכם

x ו את החוט המכליב שלכםפשוט חתכ, כאשר תפרתם סביב. המשיכו סביב השאל     . 
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 קצה הקרושה

 בטנה: 3צעד 
אתם תתפרו את הקצה של הבד אל השורה . קשרו קשר בקצה, עכשיו קחו חתיכה של חוט תפירה והשחילו למחט

מהקצה של ( 'אינץ 41.1 מ"מ 2-3)תרימו עם המחט שלכם חתיכה קטנה . האחרונה של התכים בכל אחד מהצדדים
 2-3)ותרימו חתיכה קטנה , הכניסו את המחט לתוך הבד מתחת, כ"אח. של התך ותמשכוהלולאה התחתונה 

תרימו את החתיכה הקטנה הבאה של לולאה וחתיכה . אל תמשכו יותר מידי חזק. משכו דרכה חוט, ('אינץ 41.1מ"מ
חוט כדי  של( 'אינץ 1)מ "ס 11ותשאירו , המשיכו כך לכל האורך מסביב לשאל. קטנה מהלולאה של התך הבא

ראו את , כדי להבהיר! אתם בקושי רואים את  חוט התפירה מאחור וגם מלפנים, בשימוש בשיטה זו.  לארוג פנימה
 . התרשים מתחת

 

 

 

 קוים אנכיים: 4צעד 
אתם , לעשות זאתכדי . לאבטח אותו גם במרכז השאל אבל אתם צריכים, עכשיו הבד שלכם מאובטח מכל הצדדים

 . עם תכי מכונה ישרים, תעשו קוים אנכים דרך הבד והצד האחורי של השאל שלכם

עם גיר ( מצד ארוך אחד לצד הארוך השני של השאל)וסמנו את הקו האנכי , תמדדו את המרכז של השאל שלכם
 .קצרים לאורך הקוקשרו קשר בקצה ועשו תכי מכונה , קחו חתיכת חוט תפירה, כ"אח. חייטים או טוש לבדים

ומשכו את החוט דרך , (ראו למטה)  Bל  Aמנקודה !( שאלהו)בד הי תפיסת חתיכה קטנה של "תכי מכונה נעשים ע
ותפסו שוב חתיכה קטנה ( בתך שעשיתם כרגע)  Cאת המחט בנקודה  הכניסו, כ"אח. לאורך הצד האחורי של הבד

כ "אח. לקו כל חצי מהשאל שוב לחצי וחזרו שוב על התהליךח. חזרו על זה עד שתסיימו לתפור לאורך הקו. של בד
. ותפרו את כל הקצוות המשוחרריםהמכליב משכו החוצה את התך . כל חצי לשניים וחזרו על כך שובשוב חלקו 

 !סיימתם

 

 

 חוט תפירה
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 טיפול בשאל שלכם
בור כל פריט עשוי בעבודת זה נכון ע. עם תחזוקה טובה הוא יחזיק מעמד הרבה זמן. חשוב לטפל היטב בשאל שלכם

 !כמובן, יד

הלסרוג החוט ממנו עשוי . ם הראשונהאת השאל בפעמכבסים תמיד תשתמשו בתופס צבע כאשר אתם  - תופס צבע
ד וכליאת עודפי הצבע ו" יתפוס"תופס צבע . יחד הזה הוא בעל צבע עמיד אבל תמיד יש סיכוי קטן לזליגה של צבע

 .להמרחמונע מהם , אותם

השאל והרקמה יראו הכי טוב אם , למרות שכותנה ואקריל לא רגישים. את השאל שלכם בידלכבס עדיף   - כביסה
שטיפה של )עדינה כביסה השתמשו בתוכנית , ביד לכבסאם אינכם יכולים  .כביסההתקמט יותר מידי בעת יילא  הצמר

 (. צמר למשל

כיוון , בש ככל האפשרנסו להימנע מהמיי. ובצורה שלו, את הפריטים בעבודת יד שלכם באופן שטוחתמיד יבשו  - ייבוש
 .קרעיעלול להתקמט ולהשהצמר שלכם 

פילינג נוצר מחיכוך . קצת כדורי חוט כאשר אתם תלבשו את שאל ההוגה וייוצרויתכן  -( היווצרות כדורי חוט) פילינג
, ראו את בתי השחי והשרוולים של הקרדיגן האהוב עליכם)ובעצם זה קורה בכל חוט כאשר עושים בו שימוש , וחום

גם  שטיפה רגילה. י שימוש במסיר כדוריות מידי פעם"אפשר להסיר את כדורי החוט  ע!(. סביר שתמצאו אותם גם
 . מסירה חלק מהכדורים

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


