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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:

 
 M-https://www.youtube.com/watch?v=3fiatOCC5  -סרטון לימניים 

   https://www.youtube.com/watch?v=b0cehEDD1U8 - לאיטריםסרטון 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3fiatOCC5-M
https://www.youtube.com/watch?v=b0cehEDD1U8
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-. כשאתם עושים את חצאיAיהלומים, להשתמש בצבעים המצוינים ובמסרגת קרושה -חצאי 6יש לסרוג 

 , לא יהיה בדיוק שטוח. זה יתקן את עצמו כשנתחיל להוסיף את האימרה.היהלומים, 'הצד השטוח'

התכים האחרונים שנסרגו'.  2לסרוג 'עש"ט ברווח בין יהלומים, אתם תודרכו -בסיום רוב הסיבובים של חצאי

התכים האחרונים של  2אתם תצטרכו לסובב את המסרגה אחורה כך שתוכלו להכניס אותה בין הגופים של 

הסיבוב לפני השלמת העש"ט. במקרים האלה, הסיבוב הבא יתחיל עם ע"ש התחלתיות. יתכן שאתם תמצאו 

 שות לפני שהופכים את העבודה במקום לפני הלהפוך.שזה פשוט יותר לסגור את ע"ש הנדר

 (MC) 1סיבוב 

 1עמ',  2(, עמכ"פ, נספרות כעממ"ש עד הסוףע"ש ) 5, להכין טבעת קסם. בטבעת קסם: MCו  Aעם מסרגת קרושה 

 .להפוךהתכים האחרונים שנסרגו.  2עמ', עמכ"פ, עממ"ש. להדק היטב את טבעת הקסם. עש"ט ברווח בין  2ע"ש, 

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

 (MC) 2סיבוב 

ע"ש,  1עמ'( באותו רווח. לדלג על התך הבא. )עמ',  2ע"ש, )עמכ"פ,  5: פונה אליכם א )צד אחורי של העבודה(צ"

. לדלג זו הפינה שלכם שנוצרהע"ש הפינתי הבא. -1ע"ש, עמ'( ברווח  1', עמ'( בתך הבא. לדלג על התך הבא. )עמ

עמ', עמכ"פ, עממ"ש( ברווח בין התך האחרון ו  2ע"ש, עמ'( בתך הבא. לדלג על התך הבא. ) 1על התך הבא. )עמ', 

 .להפוךהתכים האחרונים שנסרגו.  2ע"ש ההתחלתית מהסיבוב הקודם. עש"ט ברווח בין -5

 ע"ש הפינתי-1לא כולל את רווח ע"ש, -1רווח  1עממ"ש, ו  1עמכ"פ,  1עמ',  5  כל צד:ספירת תכים ב

 (CC1ו  MC) 3סיבוב 

להחליף ל התכים הבאים.  4עמ'( באותו רווח. עמ' ב  2ע"ש, )עמכ"פ,  5פונה אליכם:  ק )צד קדמי של העבודה(צ"

CC1 לסרוג מעל חוט ע"ש הבא, -1, לסרוג פופקורן ברווחMC . להחליף לMC ,2  התכים הבאים.  2ע"ש ולדלג על

ע"ש הפינתי ולשמור עליו שם עד שתסרגו -1ברווח  סמן תכיםלמקם ע"ש הפינתי הבא. -1ע"ש, עמ'( ברווח  1)עמ', 

לסרוג  לאע"ש הבא. -1, לסרוג פופקורן ברווח CC1להחליף ל התכים הבאים.  2ע"ש ולדלג על  2. 6בו בסיבוב 

ע"ש -5עמ', עמכ"פ, עממ"ש( ברווח בין התך האחרון ו  2)התכים הבאים.  4, עמ' ב MCלהחליף ל  .MCמעל חוט 

 .להפוךהתכים האחרונים שנסרגו.  2עש"ט ברווח בין  ההתחלתית מסיבוב קודם.

 ע"ש הפינתי-1לא כולל את רווח ע"ש, -2רווח  1פופקורן, ו  1עממ"ש,  1עמכ"פ,  1עמ',  7  ספירת תכים בכל צד:

 (MC) 4סיבוב 

ע"ש,  8סביב לפופקורן.  עמ' ח"אהתכים הבאים.  7עמ'( באותו רווח. עמ' ב  2ע"ש, )עמכ"פ,  5: פונה אליכם אצ"

עמ',  2התכים הבאים.  ) 7סביב לפופקורן הזה. עמ' ב  עמ' ח"אלדלג על כל התכים עד הפופקורן הבא ולסרוג 

התכים האחרונים  2ע"ש ההתחלתית מסיבוב קודם. עש"ט ברווח בין -5( ברווח בין התך האחרון ו עמכ"פ, עממ"ש

 .להפוך. בעש"ט CC3להחליף ל שנסרגו, 

 הפינתי ע"ש-8לא כולל את רווח  עממ"ש,  1עמכ"פ,  1עמ' ח"ק,  1עמ',  9  ספירת תכים בכל צד:
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 (CC3) 5סיבוב 

התכים הבאים. לדלג  10עמ"ק( באותו רווח. עמ"ק ב  2כעמכ"פ עד הסוף(, )עמ', ע"ש )נספרות  4פונה אליכם:  קצ"

ע"ש הבא -2עממ"ש ברווח -, לסרוג בועת4ע"ש מסיבוב -8. לעבוד מקדימה לרווח שיהיה העמ' ח"אעל התך הבא, 

ע"ש הבא -2ח עממ"ש ברוו-ולסרוג בועת 3ע"ש, עמ'( מסיבוב  1ע"ש, לדלג על הפינה הבאה של )עמ',  10. 3מסיבוב 

עמ"ק, עמ', עמכ"פ( ברווח בין התך  2התכים הבאים. ) 10. עמ"ק ב 4. לדלג על עמ' ח"א הבא מסיבוב 3מסיבוב 

. בעש"ט CC2להחליף ל  התכים האחרונים שנסרגו, 2ע"ש ההתחלתית מסיבוב קודם. עש"ט ברווח בין -5האחרון ו 

 .להפוך

 הפינתי ע"ש-10 לא כולל את רווח עממ"ש, -בועת 1עמכ"פ, ו  1עמ',  1עמ"ק,  12  ספירת תכים בכל צד:

 (CC2) 6סיבוב 

-ע"ש ולדלג על בועת 2התכים הבאים.  13סביב ל  עמ' ח"קעמ"ק( באותו רווח.  2ע"ש, )עמ',  4: פונה אליכם אצ"

לדחוף את הח"ע . 4ע"ש הפינתי מסיבוב -8, ח"ע ברווח 5ע"ש הפינתי מסיבוב -10עממ"ש. לעבוד מאחורי רווח 

ע"ש הפינתי -1פעמים ברווח  4ע"ש(  1ע"ש, )עמכ"פ, -8רווח וע"ש -10. לעבוד מאחורי רווח ע"ש-8להתחלת רווח ה 

 . עמכ"פ באותו הרווח להשלמת צדפה.סמן התכיםשכבר יכיל את , 3מסיבוב 

לדחוף את הח"ע לסוף רווח ה . 4ע"ש הפינתי מסיבוב -8, ח"ע ברווח 5ע"ש הפינתי מסיבוב -10לעבוד מאחורי רווח 

עמ"ק, עמ', עמכ"פ( ברווח בין התך  2התכים הבאים. ) 13סביב ל  עמ' ח"ק עממ"ש.-ע"ש ולדלג על בועת 2. ע"ש-8

. בעש"ט MCלהחליף ל  התכים האחרונים שנסרגו, 2ע"ש ההתחלתית מהסיבוב קודם. עש"ט ברווח בין -4האחרון ו 

 .להפוך

 5לא כולל את הצדפה הפינתית )ר,  1עמכ"פ, ו  1עמ' ח"ק,  13עמ',  1עמ"ק,  2ח"ע,  1 ספירת תכים בכל צד:

 ע"ש(-1רווחים של  4עמכ"פ ו 

 (MC) 7סיבוב 

עממ"ש -סביב לבועת עמ' ח"קהתכים הבאים.  16עמ"ק( באותו רווח. עמ"ק ב  2ע"ש, )עמ',  4: פונה אליכם קצ"

 ע"ש. 3, יחד 5ע"ש מסיבוב -10וברווח  4ע"ש מסיבוב -8( ברווח ע"ש, עמכ"פ 3)עמכ"פ,  ע"ש, 3. 5הבאה מסיבוב 

עמ"ק, עמ', עמכ"פ( ברווח  2). 6התכים הבאים מסיבוב  16. עמ"ק ב 5עממ"ש הבאה מסיבוב -סביב לבועת עמ' ח"ק

 CC4להחליף ל  התכים האחרונים שנסרגו, 2ע"ש ההתחלתית מסיבוב קודם. עש"ט ברווח בין -4בין התך האחרון ו 

 .להפוך. בעש"ט

 ע"ש הפינתי-3לא כולל את רווח ע"ש, -3רווח  1עמכ"פ, ו  2עמ' ח"ק,  1עמ',  1עמ"ק,  18  ספירת תכים בכל צד:

 (CC4) 8סיבוב 

שצריך להיות ע"ש ולדלג על התך הבא,  1התכים הבאים.  19ע"ש, עמ' באותו רווח. עמ"ק ב  4: פונה אליכם אצ"

 העמ' ח"ק. 

-.  )בועת6ע"ש הראשון מסיבוב -1ע"ש( ברווח  4עממ"ש, -ע"ש מהסיבוב הקודם )בועת-3רווח לעבוד מאחורי 

ע"ש הפינתי מהסיבוב הקודם.  לעבוד -3, לכיסוי רווח 6ע"ש הבאים מסיבוב -1הרווחים של  2ע"ש( ב  4עממ"ש, 

ע"ש ולדלג על  1.  6וב ע"ש האחרון מסיב-1עממ"ש ברווח -ע"ש הבא מהסיבוב הקודם, לסרוג בועת-3מאחורי רווח 

-4התכים הבאים. )עמ', עמכ"פ( ברווח בין התך האחרון ו  19. עמ"ק ב שצריך להיות עמ' ח"ק, 7התך הבא מסיבוב 

התכים האחרונים שנסרגו. אל תסירו את סמן  2להדק חוט ולמקם סמן תכים בין ע"ש ההתחלתית מסיבוב קודם. 

 .להפוך .9התכים הזה עד שהשלמתם את סיבוב 

לא כולל ע"ש,  4רווחים של  1ע"ש, ו -1רווח  1עממ"ש, -בועות 2עמכ"פ,  1עמ',  1עמ"ק,  19  ספירת תכים בכל צד:

 ע"ש במרכז הפינה-4את רווח 


