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 3: יהלום חלק 3שבוע 
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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:

 
   w-https://www.youtube.com/watch?v=FSsq2xlMQ  -סרטון לימניים 

  :www.youtube.com/watch?v=eTwz6jiyjp4https// - לאיטריםסרטון 
 
 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=FSsq2xlMQ-w
https://www.youtube.com/watch?v=eTwz6jiyjp4
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 (CC) 14סיבוב 

 

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

 ע"ש.

הראשון מבניהם יהיה חבוי. התכים הבאים,  44ע"ש הבא. עמ' ב -1עמ' ברווח  2( . לסרוג החבוי*עמ' בתך הראשון )

 העשרים ייפול בפופקורן הראשון.התך 

 ע"ש הבא.-1ע"ש, עמ'( ברווח  1)עמ', 

-1עמ' ברווח  2לסרוג  .ייפול בפופקורן הראשון 22התך ה התכים הבאים.  44(. עמ' ב החבוילדלג על התך הבא )

 (.*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 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  

 ע"ש-1רווח  1עמכ"פ, ו  1 עמ', A - 49צד 

 ע"ש-1רווח  1 עמכ"פ, ו 1עמ',  B - 49צד 

 

 (CC) 15סיבוב 

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

 ע"ש.

 הראשון מבניהם יהיה חבוי. התכים הבאים,  49ע"ש הבא. עמ' ב -1עמ' ברווח  2(. לסרוג החבוי*עמ' בתך הראשון )

 ע"ש הבא.-1ע"ש, עמ'( ברווח  1)עמ', 

 (.*החבויע"ש הבא. עמ' בתך הבא )-1עמ' ברווח  2. לסרוג הראשון מבניהם יהיה חבויהתכים הבאים.  49עמ' ב 

 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 *.

 חוט ולהכניס את הקצוות. להדקע"ש ההתחלתיות. -5ש הרביעית של ”ור עם עש"ט לעלסג

 

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

 ע"ש-1רווח  1עמכ"פ, ו  1 עמ', A - 54צד 

 ע"ש-1רווח  1 עמכ"פ, ו 1עמ',  B - 54צד 
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 (MC) 16סיבוב 

ע"ש, עמ'(  1ע"ש, עמכ"פ,  1. ))הקצה החד(הבא  ע"ש פינתי-1ע"י סריגת עמכ"פ עומד ברווח  MCלהתחבר עם חוט 

 ע"ש.-1באותו רווח 

 ע"ש הבא.-1ע"ש, עמ'( ברווח  1התכים הבאים. )עמ',  54ב  עמ' ח"אע"ש. -1(. עמ' ברווח החבוי*עמ' בתך הראשון )

 (.*החבויע"ש הבא. עמ' בתך הבא )-1התכים הבאים. עמ' ברווח  54ב  עמ' ח"א

 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 *.

 לסגור עם עש"ט לעמכ"פ הראשון.

 

 ע"ש במרכז הפינות-1לא כולל את הרווחים של  ע"ש,-1רווח  1עמכ"פ, ו  1עמ' ח"א,  54עמ',  4  ספירת תכים בכל צד: 

 

 (MC) 17סיבוב 

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

-1ע"ש, עמ"ק( ברווח  1התכים הבאים. )עמ"ק,  58ע"ש הבא. עמ"ק ב -1*עמ"ק בתך הראשון )החבוי(. עמ"ק ברווח 

 ע"ש הבא. עמ"ק בתך הבא.*-1. עמ"ק ברווח הראשון מבניהם יהיה חבויהתכים הבאים,  58ע"ש הבא. עמ"ק ב 

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

. לסגור עם עש"ט לע"ש הרביעית של אשר מכיל כבר את שאר תכי הפינהע"ש האחרון, -1עמ' ברווח  .לחזור מ * עד *

 ולהכניס את כל הקצוות. להדק חוטע"ש ההתחלתיות. -5

 

 ע"ש במרכז הפינות-1לא כולל את הרווחים של  עמכ"פ, 1 עמ', ו 1עמ"ק,  61 ספירת תכים בכל צד: 

 

מעלות בפינות הלא  120שלכם, תזכרו שהזויות בפינות צריכות להיות  אם אתם מחליטים לקבע את היהלומים

 מעלות בכל אחת מהפינות החדות. 60חדות ו 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


