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 תומצולמ ותהדרכ
 

 ת כאן:ומצולמ ותיקות, אתם יכולים למצוא הדרכאם אתם צריכים עזרה עם אחד התכים או אחת הטכנ
information/-2018-cal-http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu 

 
 

 סרטוני הדרכה
 

א את יצרה סרטוני הדרכה עבור לסרוג יחד אובונטו. אתם יכולים למצו It’s all in a Nutshell אסתר מ
 הסרטונים בערוץ היוטיוב שלה:

 
  =sBvYa64QIU-https://www.youtube.com/watch?v  -סרטון לימניים 

   =YhOq73byQ-https://www.youtube.com/watch?v_ - לאיטריםסרטון 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-sBvYa64QIU
https://www.youtube.com/watch?v=-_YhOq73byQ
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. יכול להיות שהיהלומים A( שונה ולהשתמש במסרגת קרושה CCיהלומים, כל אחד בצבע מנוגד ) 6לסרוג 

 יבלטו מעט במרכז, אבל זה יסתדר מעצמו כאשר נחבר את כל המוטיבים יחד ונוסיף את האימרה. 

 היהלומים, הפינה הראשונה לפני החזרה תהיה רק פינה חלקית. סריגתבזמן 

 שטוחות!!בדרך זו נבטל הרבה עיניים  אתם תסרגו את שאר תכי הפינה כאשר תגיעו לסוף הסיבוב.

 הלולאהלתוך  וע"ש הפינתי -1אם לא יצוין אחרת, יש להתחיל כל סיבוב של היהלום בסריגת עש"ט ברווח 

 תהיינה 'ממורכזות' . בטחו בי, זה יהיה מסודר יותר מאשר אם לא תעשו כך. עצמה. בדרך זו הפינות

 (CC) 1סיבוב 

(, עמכ"פ, עמ', ע"ש-1נספרות כעמכ"פ + ע"ש ) 5, להכין טבעת קסם. בטבעת קסם: CC-ו Aעם מסרגת קרושה 

ע"ש, עמ"ק, עמ'. לסגור עם עש"ט לע"ש הרביעית  1ע"ש, עמכ"פ, עמ', עמ"ק,  1ע"ש, עמ"ק, עמ', עמכ"פ,  1עמ"ק, 

 ע"ש ההתחלתיות.-5של 

 ע"ש במרכז הפינות-1לא כולל את הרווחים של עמכ"פ,  1עמ', ו  1עמ"ק,  1: ספירת תכים בכל צד

 

 (CC) 2סיבוב 

-1עמ'( באותו רווח  2ע"ש(, )עמכ"פ, -1ע"ש )נספרות כעמכ"פ +  5. עש"ט בלולאה עצמהע"ש הבא. -1עש"ט ברווח 
 .זה החצי הראשון של הפינה החדה שנוצרע"ש. 

-1ע"ש, עמ"ק( ברווח  1ע"ש, עמ"ק( בתך הבא, לדלג על התך הבא. )עמ"ק,  1(. )עמ"ק, החבוי*לדלג על התך הבא )
ע"ש, עמ"ק( בתך הבא. לדלג  1. )עמ"ק, )החבוי( לדלג על התך הבאזו הפינה הלא חדה שנוצרה. ע"ש הפינתי הבא. 

 על התך הבא.*

 .השנייה שנוצרה זו הפינה החדהע"ש הבא. -1עמ'( ברווח  2ע"ש, עמכ"פ,  1עמ', עמכ"פ,  2)

 .אשר מכיל כבר את שאר תכי הפינהע"ש האחרון,  1עמ' ברווח  2לסרוג  לחזור מ * עד *.

 ע"ש ההתחלתיות.-5לסגור עם עש"ט לע"ש הרביעית של 

 ע"ש במרכז הפינות-1לא כולל את הרווחים של ע"ש,  1רווח  1עמכ"פ, ו  1עמ',  2עמ"ק,  3: ספירת תכים בכל צד
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 (CC) 3סיבוב 

-1עמ'( באותו רווח  2ע"ש(, )עמכ"פ, -1ע"ש )נספרות כעמכ"פ +  5. עש"ט בלולאה עצמהע"ש הבא. -1עש"ט ברווח 
 ע"ש. 

-1התכים הבאים, לסרוג פופקורן ברווח  2ע"ש, לדלג על  2. הראשון מביניהם יהיה חבויהתכים הראשונים,  2*עמ' ב 

התכים  2ע"ש, לדלג על  2ע"ש הבא. -1ע"ש, עמ'( ברווח  1התכים הבאים, )עמ',  2ע"ש, לדלג על  2ע"ש הבא. 
 2. עמ' ב הראשון מבניהם יהיה חבויהתכים הבאים,  2ע"ש ולדלג על  2ע"ש הבא. -1הבאים, לסרוג פופקורן ברווח 

 ם האחרונים.*התכי

 ע"ש הבא. -1עמ'( ברווח  2ע"ש, עמכ"פ,  1עמ', עמכ"פ,  2)

 .אשר מכיל כבר את שאר תכי הפינהע"ש האחרון,  1עמ' ברווח  2. לסרוג לחזור מ * עד *

 ע"ש ההתחלתיות.-5לסגור עם עש"ט לע"ש הרביעית של 

במרכז  ע"ש-1לא כולל את הרווחים של ע"ש, -2רווחים של  2ו פופקורן,  1עמכ"פ,  1עמ',  5: ספירת תכים בכל צד

 הפינות

 

 (CC) 4סיבוב 

-1עמ'( באותו רווח  2ע"ש(, )עמכ"פ, -1ע"ש )נספרות כעמכ"פ +  5. עש"ט בלולאה עצמהע"ש הבא. -1עש"ט ברווח 
 ע"ש.

סביב  עמ' ח"קע"ש הבא ולסרוג -2ע"ש, לדלג על רווח  2. הראשון מבניהם יהיה חבויהתכים הראשונים,  5*עמ' ב 

ע"ש הבא. עמ' בתך הבא -1ע"ש, עמ'( ברווח  1ע"ש הבא ועמ' בתך הבא. )עמ', -2ע"ש, לדלג על רווח  2לפופקורן. 
 ע"ש הבא ועמ'-2ע"ש, לדלג על רווח  2סביב לפופקורן.  עמ' ח"קע"ש הבא ולסרוג -2ע"ש, לדלג על רווח  2(. החבוי)

 התכים הבאים.* 5ב 

 ע"ש הבא.-1עמ'( ברווח  2ע"ש, עמכ"פ,  1עמ', עמכ"פ,  2)

 .אשר מכיל כבר את שאר תכי הפינהע"ש האחרון, -1עמ' ברווח  2. לסרוג לחזור מ * עד *

 ע"ש ההתחלתיות.-5לסגור עם עש"ט לע"ש הרביעית של 

ע"ש במרכז -1לא כולל את הרווחים של ע"ש, -2רווחים של  2ו עמ' ח"ק,  1עמכ"פ,  1עמ',  9: ספירת תכים בכל צד

  הפינות
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 (CC) 5סיבוב 

( באותו 'ע"ש, עמ 1ע"ש(, )עמכ"פ, -1ע"ש )נספרות כעמכ"פ +  5. עש"ט בלולאה עצמהע"ש הבא. -1עש"ט לרווח 
 ע"ש. -1רווח 

 3 סביב לתך הבא, עמ' ב עמ' ח"קהתכים הבאים.  2 סביב לתך הבא, עמ' ב עמ' ח"ק(. החבוי*עמ' בתך הראשון )

 2ע"ש ועמ' ב -2עמ'( בעמ' הבא. לדלג על רווח -3ע"ש, בועת  4עמ', -3ע"ש. )בועת -2התכים הבאים. לדלג על רווח 

עמ', -3ע"ש. )בועת -2התכים הבאים. לדלג על רווח  2ב ע"ש הבא. עמ' -1ע"ש, עמ'( ברווח  1התכים הבאים. )עמ', 
 2ב סביב לתך הבא ועמ'  עמ' ח"קהתכים הבאים.  3ב ע"ש. עמ' -2מ' הבא. לדלג על רווח עמ'( בע-3ע"ש, בועת  4

 .*ע"ש-1שצריך להיות העמכ"פ שלפני רווח סביב לתך הבא ועמ' בתך הבא,  עמ' ח"קהתכים הבאים. 

 ע"ש הבא.-1ע"ש, עמ'( ברווח  1ע"ש, עמכ"פ,  1ע"ש, עמכ"פ,  1)עמ', 

 .אשר מכיל כבר את שאר תכי הפינהע"ש האחרון,  1ע"ש( ברווח  1. )עמ', לחזור מ * עד *

 ע"ש ההתחלתיות.-5לסגור עם עש"ט לע"ש הרביעית של 

לא כולל ע"ש, -4רווח של  1ו  ,ע"ש-1רווח  1עמ', -3בועות  2עמ' ח"ק,  2עמכ"פ,  1עמ',  10: ספירת תכים בכל צד

  ע"ש במרכז הפינות-1את הרווחים של 

 

 (CC) 6סיבוב 

ע"ש, עמ'( באותו  1ע"ש(, )עמכ"פ, -1ע"ש )נספרות כעמכ"פ +  5. עש"ט בלולאה עצמהע"ש הבא. -1עש"ט לרווח 
 ע"ש. -1רווח 

התכים  8ב , ועמ' אשר יהיה חבויע"ש. לדלג על התך הבא, -1( . לסרוג פופקורן ברווח החבוי*עמ' בתך הראשון )

ע"ש, עמ' ברווח -4ע"ש, לדלג על הבועה וגם על רווח  4הבאים. עמ' ברווח שבין העמ' האחרון והבועה הראשונה. 
התכים  2ב , ועמ' אשר יהיה חבוי ע"י התך שרק עכשיו נסרגשבין הבועה הבאה והעמ' הבא. לדלג על העמ' הבא, 

 ע"ש הבא.-1האחרונים לפני רווח 

 ע"ש.-1ווח ע"ש, עמ'( בר 1)עמ', 

ע"ש, לדלג על  4התכים הבאים. עמ' ברווח שבין העמ' האחרון והבועה הראשונה.  2ב לדלג על התך הבא ועמ' 
אשר יהיה חבוי ע"י התך ע"ש, עמ' ברווח שבין הבועה הבאה והעמ' הבא. לדלג על העמ' הבא, -4הבועה וגם על רווח 

אשר ע"ש. עמ' בתך הבא -1ע"ש. לסרוג פופקורן ברווח -1וח התכים האחרונים לפני רו 8ב , ועמ' שרק עכשיו נסרג

 .*יהיה חבוי

 ע"ש הבא.-1ע"ש, עמ'( ברווח  1ע"ש, עמכ"פ,  1ע"ש, עמכ"פ,  1)עמ', 

 .אשר מכיל כבר את שאר תכי הפינהע"ש האחרון,  1ע"ש( ברווח  1. )עמ', לחזור מ * עד *

 ע"ש ההתחלתיות.-5לסגור עם עש"ט לע"ש הרביעית של 

לא כולל את הרווחים של ע"ש, -4רווח של  1ו  ,ע"ש-1רווח  1פופקורן,  1עמכ"פ,  1עמ',  15: ספירת תכים בכל צד

 ע"ש במרכז הפינות-1
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 (CC) 7סיבוב 

ע"ש, עמ'( באותו  1ע"ש(, )עמכ"פ, -1ע"ש )נספרות כעמכ"פ +  5. עש"ט בלולאה עצמהע"ש הבא. -1עש"ט לרווח 
 ע"ש. -1רווח 

התכים  4ב , ועמ' אשר יהיה חבויע"ש. לדלג על התך הבא, -1(. לסרוג פופקורן ברווח החבויהראשון )*עמ' בתך 
, לדלג על התך 5. עממ"ש ח"ק סביב לעמ' ח"ק הבא מסיבוב העמ' השני ייפול בפופקורן מהסיבוב הקודםהבאים. 

, לדלג על התך הבא של 5התכים הבאים. עממ"ש ח"ק סביב לעמ' ח"ק הבא מסיבוב  2ב , ועמ' 6הבא של סיבוב 
 ע"ש.-4תכים לפני רווח  2צריכים להישאר עכשיו , ועמ' בתך הבא. 6סיבוב 

ע"ש, לסרוג בועת עממ"ש  4). 5סיבוב מע"ש -4, לסרוג בועת עממ"ש ברווח 6ע"ש מסיבוב -4לעבוד מקדימה לרווח 

 התכים הבאים. 2ב ועמ'  6סיבוב מע"ש -4העמ' הראשונים אחרי רווח  2. לדלג על פעמיים (ע"ש-4באותו רווח 

 ע"ש.-1ע"ש, עמ'( ברווח  1)עמ', 

ע"ש של -4התכים הבאים. לעבוד מקדימה לרווח  2. לדלג על הראשון משניהם יהיה חבויהתכים הראשונים,  2עמ' ב 

. פעמיים (ע"ש-4ע"ש, לסרוג בועת עממ"ש באותו רווח  4). 5ע"ש מסיבוב -4, לסרוג בועת עממ"ש ברווח 6סיבוב 

 ועמ' בתך הבא. 6ע"ש מסיבוב -4העמ' הראשונים אחרי רווח  2לדלג על 

עממ"ש התכים הבאים.  2ב , ועמ' 6ג על התך הבא של סיבוב , לדל5סביב לעמ' ח"ק הבא מסיבוב עממ"ש ח"ק 

העמ' השלישי ייפול התכים הבאים.  4ב , ועמ' 6, לדלג על התך הבא של סיבוב 5סביב לעמ' ח"ק הבא מסיבוב  ח"ק

 (.*החבויע"ש ועמ' בתך הבא )-1. לדלג על התך הבא. לסרוג פופקורן ברווח בפופקורן מהסיבוב הקודם

 ע"ש הבא.-1ע"ש, עמ'( ברווח  1ע"ש, עמכ"פ,  1עמכ"פ,  ע"ש, 1)עמ',  

 .אשר מכיל כבר את שאר תכי הפינהע"ש האחרון,  1ע"ש( ברווח  1. )עמ', לחזור מ * עד *

 ע"ש ההתחלתיות.-5לסגור עם עש"ט לע"ש הרביעית של 

רווחים של  2, ו ע"ש-1רווח  1, בועות עממ"ש 3, פופקורן 1עממ"ש ח"ק,  2עמכ"פ,  1עמ',  12: ספירת תכים בכל צד
 במרכז הפינות ע"ש-1לא כולל את הרווחים של ע"ש, -4
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 (CC) 8סיבוב 

ע"ש, עמ'( באותו  1ע"ש(, )עמכ"פ, -1ע"ש )נספרות כעמכ"פ +  5. עש"ט בלולאה עצמהע"ש הבא. -1עש"ט לרווח 
 ע"ש. -1רווח 

התכים  11, ועמ' ב אשר יהיה חבויע"ש. לדלג על התך הבא, -1(. לסרוג פופקורן ברווח החבוי*עמ' בתך הראשון )
 . 7העמ' האחרון ייפול בעמ' האחרון לפני עלי הכותרת של סיבוב הבאים. 

עמכ"פ  5. עדין לעבוד מאחורי עלי הכותרת, לסרוג 6התכים הבאים מסיבוב  2ב לעבוד מאחורי עלי הכותרת, עמכ"פ 

 התכים הבאים. 2ב ועמכ"פ  6מסיבוב  ע"ש 4ברווח 

ע"ש הבא. -1ע"ש, עמ'( ברווח  1. )עמ', 7העמ' הבאים מסיבוב  3ב להתחיל בתך הראשון אחרי עלי הכותרת, עמ' 

 העמ' האחרון צריך ליפול בעמ' האחרון לפני עלי הכותרת של. הראשון מבניהם יהיה חבויהתכים הבאים,  3ב עמ' 

   .7סיבוב 

עמכ"פ  5. עדין לעבוד מאחורי עלי הכותרת, לסרוג 6התכים הבאים מסיבוב  2ב עלי הכותרת, עמכ"פ  לעבוד מאחורי

 התכים הבאים. 2ב ועמכ"פ  6ע"ש מסיבוב  4ברווח 

 

העמ' השני ייפול בעממ"ש ח"ק . 7התכים הבאים של סיבוב  11ב להתחיל בתך הראשון אחרי עלי הכותרת, עמ' 

ע"ש. -1. לדלג על התך הבא. לסרוג פופקורן ברווח ייפול בפופקורן מהסיבוב הקודם מהסיבוב הקודם והעמ' העשירי

  (.*חבויעמ' בתך הבא )

 ע"ש הבא.-1ע"ש, עמ'( ברווח  1ע"ש, עמכ"פ,  1ע"ש, עמכ"פ,  1)עמ',  

 .אשר מכיל כבר את שאר תכי הפינהע"ש האחרון,  1ע"ש( ברווח  1. )עמ', לחזור מ * עד *

 ע"ש ההתחלתיות.-5לע"ש הרביעית של לסגור עם עש"ט 

במרכז  ע"ש-1לא כולל את הרווחים של , ע"ש-1רווח  1 ו, פופקורן 1עמכ"פ,  10עמ',  17: ספירת תכים בכל צד

 הפינות

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


