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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:

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

  .com/watch?v=QhF0dWCySd0https://www.youtube - לאיטריםסרטון 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIMbIrpJDzk
https://www.youtube.com/watch?v=QhF0dWCySd0
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 (CC) 9סיבוב 
 

כאשר סורגים בעמכ"פ מאחורי עלי הכותרת, זה יעזור לכם להפוך את העבודה כלפיכם ולמשוך אותה קצת  ערה:ה

 .כדי שתראו לאיזה תכים להיכנס

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

 ע"ש.

התכים  7ועמ' ב  שיהיה החבוי,ע"ש הבא. לדלג על התך הבא, -1( הראשון. לסרוג פופקורן ברווח החבוי*עמ' בתך )

, לדלג על התך הבא 7סביב לעממ"ש ח"ק הראשון מסיבוב  עממ"ש ח"ק. העמ' השני צריך ליפול בפופקורןהבאים. 

, לדלג על התך הבא של 7יב לעממ"ש ח"ק הבא מסיבוב סב עממ"ש ח"קהתכים הבאים.  2ועמ' ב  8של סיבוב 

 העמ' האחרון צריך ליפול בעמכ"פ הראשון מאחורי עלה הכותרת.התכים הבאים.  3ועמ' ב  8סיבוב 

התכים הבאים  2ע"ש ולדלג על  2. 8התכים הבאים מסיבוב  3, עמ' ב 7ע"ש הבא מסיבוב -4לרווח  מקדימהלעבוד 

 3שצריכים להיות , 8התכים הבאים מסיבוב  3, עמ' ב 7ע"ש הבא מסיבוב -4לרווח  מקדימה. לעבוד 8מסיבוב 

 האחרונים. העמכ"פ

הראשון מבניהם התכים הבאים,  4ע"ש הבא. עמ' ב -1ע"ש, עמ'( ברווח  1. )עמ', 8התכים הבאים של סיבוב  4עמ' ב 

 יהיה חבוי. העמ' האחרון צריך ליפול בעמ' האחרון לפני העמכ"פ.

העמכ"פ  3, שצריכים להיות 8התכים הבאים מסיבוב  3, עמ' ב 7ע"ש הבא מסיבוב  4-לרווח מקדימה לעבוד

 3, עמ' ב 7ע"ש הבא מסיבוב -4לרווח  מקדימה. לעבוד 8התכים הבאים מסיבוב  2ע"ש ולדלג על  2הראשונים. 

 .העמ' האחרון צריך ליפול בעמכ"פ אחד לפני הסוף. 8התכים הבאים מסיבוב 

, לדלג על התך הבא של 7סביב לעממ"ש ח"ק הראשון מסיבוב  עממ"ש ח"ק. 8התכים הבאים של סיבוב  4עמ' ב 

 8, לדלג על התך הבא מסיבוב 7סביב לעממ"ש ח"ק הבא מסיבוב  עממ"ש ח"קהתכים הבאים.  2ועמ' ב  8סיבוב 

על התך הבא ולסרוג פופקורן  לדלגהעמ' החמישי צריך ליפול בפופקורן מהסיבוב הקודם. התכים הבאים.  6ועמ' ב 

 .*(החבויעמ' בתך הבא ). ע"ש הבא-1ברווח 

 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. 5ש הרביעית של ”לסגור עם עש"ט לע

לא כולל את ע"ש, -2רווח  1ע"ש, ו -1רווח  1פופקורן,  1עממ"ש ח"ק,  2עמכ"פ,  1עמ',  25 ספירת תכים בכל צד: 

 .ע"ש במרכז הפינות-1הרווחים של 
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 (CC) 10סיבוב 

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

 ע"ש.

התכים  19ועמ' ב  שיהיה חבוי,ע"ש הבא. לדלג על התך הבא, -1(. לסרוג פופקורן ברווח החבוי*עמ' בתך הראשון )

לפני עלה הכותרת  7ע"ש מסיבוב -4ע"ש הבא וברווח -2. לעבוד ברווח העמ' השני צריך ליפול בפופקורןהבאים. 

 8אחרי עלה הכותרת השני, לסרוג עמ'. עמ' ב  7וב ע"ש מסיב-4ע"ש וברווח -2השני, לסרוג עמ'. לעבוד באותו רווח 

 התכים הבאים.

 ע"ש הבא.-1ע"ש, עמ'( ברווח  1)עמ',  

לפני עלה הכותרת השני, לסרוג עמ'.  7ע"ש מסיבוב -4ע"ש הבא וברווח -2התכים הבאים. לעבוד ברווח  8עמ' ב 

התכים הבאים.  19עלה הכותרת השני, לסרוג עמ'. עמ' ב  אחרי 7ע"ש מסיבוב -4ע"ש וברווח -2לעבוד באותו רווח 

 (.*החבויע"ש הבא. עמ' בתך הבא )-1לדלג על התך הבא ולסרוג פופקורן ברווח 

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

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

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

 .ע"ש במרכז הפינות-1לא כולל את הרווחים של ע"ש, -1רווח  1פופקורן, ו  1עמכ"פ,  1עמ',  32 ספירת תכים בכל צד: 

 

 (CC) 11סיבוב 

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

 ע"ש.

התכים  10ועמ' ב  שיהיה חבוי,ע"ש הבא. לדלג על התך הבא, -1(. לסרוג פופקורן ברווח החבוי*עמ' בתך הראשון )

 . העמ' השני צריך ליפול בפופקורןהבאים. 

התכים הבאים.  2ועמ' ב  10, לדלג על התך הבא של סיבוב 9סביב לעממ"ש ח"ק הראשון מסיבוב  עממ"ש ח"ק

סביב לעממ"ש  עממ"ש ח"ק.  9 שנסרג בעממ"ש ח"ק הראשון מסיבוב 10העמ' הראשון צריך ליפול בעמ' מסיבוב 

 התכים הבאים.  18ועמ' ב  10, לדלג על התך הבא של סיבוב 9ח"ק הבא מסיבוב 

 ע"ש הבא. 1ע"ש, עמ'( ברווח  1)עמ',  

 .9מיד אחרי העממ"ש ח"ק של סיבוב  10בוב העמ' האחרון צריך ליפול בעמ' של סיהתכים הבאים.  20עמ' ב 

התכים הבאים.  2ועמ' ב  10, לדלג על התך הבא של סיבוב 9סביב לעממ"ש ח"ק הבא מסיבוב  עממ"ש ח"ק

העמ' התכים הבאים.  8ב ועמ'  10לג על התך הבא של סיבוב , לד9סביב לעממ"ש ח"ק הבא מסיבוב  עממ"ש ח"ק

 וב הקודם.השביעי צריך ליפול בפופקורן מהסיב

 (.*החבויע"ש הבא. עמ' בתך הבא )-1לדלג על התך הבא ולסרוג פופקורן ברווח 

 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. 5ש הרביעית של ”לסגור עם עש"ט לע

-1לא כולל את הרווחים של ע"ש, -1רווח  1פופקורן, ו  1עממ"ש ח"ק,  2עמכ"פ,  1עמ',  33 ספירת תכים בכל צד: 

 .ע"ש במרכז הפינות
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 (CC) 12סיבוב 

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

  ע"ש.

התך הראשון יהיה חבוי, התך התכים הבאים.  13ע"ש הבא. עמ' ב -1עמ' ברווח  2(. לסרוג החבוי*עמ' בתך הראשון )

סביב לעממ"ש ח"ק  עמ' ח"ק והתך האחרון צריך ליפול בתך שלפני העממ"ש ח"ק., השלישי צריך ליפול בפופקורן

 התכים הבאים. 19ב  עמ"ק סביב לעממ"ש ח"ק הבא, עמ' ח"קהתכים הבאים.  2הראשון, עמ' ב 

 ע"ש הבא. 1ע"ש, עמ'"ק( ברווח  1)עמ"ק, 

התכים  2סביב לעממ"ש ח"ק הבא. עמ' ב  עמ' ח"ק. הראשון( החבויהתכים הבאים, לזכור לסרוג בתך ) 21עמ"ק ב 

ע"ש הבא. עמ' בתך -1עמ' ברווח  2התכים הבאים. לסרוג  11סביב לעממ"ש ח"ק הבא. עמ' ב  עמ' ח"קהבאים, 

 (.*החבויהבא )

 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. 5ש הרביעית של ”לסגור עם עש"ט לע

 

 (:ע"ש במרכז הפינות-1לא כולל את הרווחים של )ספירת תכים 

  צדA -  20  ,ע"ש-1רווח  1עמ' ח"ק, ו  2עמכ"פ,  1עמ',  19עמ"ק 

  צדB -  22  ,ע"ש-1רווח  1 עמ' ח"ק, ו 2עמכ"פ,  1עמ',  17עמ"ק 

 

 (CC) 13סיבוב 

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

 ע"ש.

התכים  16( הבא. עמ' ב החבויע"ש הבא. לדלג על התך )-1עמ' ברווח  2( הראשון. לסרוג החבוי*לדלג על התך )

לסרוג פופקורן בתך הבא,  התכים הבאים. 2עמ' ב  שצריך להיות העמ' ח"ק.הבאים. לסרוג פופקורן בתך הבא, 

 התכים הבאים.  20עמ"ק ב  שצריך להיות העמ' ח"ק הבא.

 ע"ש הבא.-1ע"ש, עמ"ק( ברווח  1)עמ"ק, 

 2עמ' ב  שצריך להיות העמ' ח"ק.התכים הבאים. לסרוג פופקורן בתך הבא,  21(. עמ"ק ב החבוילדלג על התך הבא )

-1עמ' ברווח  2התכים הבאים. לסרוג  15עמ' ב  ות העמ' ח"ק.שצריך להילסרוג פופקורן בתך הבא,  התכים הבאים.

 (.* החבויע"ש הבא. עמ' 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 הפינה.ע"ש האחרון, -1ע"ש( ברווח  1)עמ',  לחזור מ * עד *.

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

 

 (:ע"ש במרכז הפינות-1לא כולל את הרווחים של )ספירת תכים 

  צדA - 21  ,ע"ש-1רווח  1פופקורנים, ו  2עמכ"פ,  1 עמ', 21עמ"ק 

  צדB - 22  ,ע"ש-1רווח  1פופקורנים,  2עמכ"פ,  1עמ',  21עמ"ק 

 


