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 תומצולמ ותהדרכ
 

 אם אתם צריכים עזרה עם אחד התכים או אחת הטכניקות, אתם יכולים למצוא הדרכות מצולמות כאן:
 

information/-2018-cal-http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu   
 

 סרטוני הדרכה
 

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

 
  h?v=yCa98v1j_1Uhttps://www.youtube.com/watc  -סרטון לימניים 

   https://www.youtube.com/watch?v=ckQlzAexuE8 -סרטון לאיטרים 
 

 

 

ו  2, 1היהלום, אנחנו נכין פרח בפינה הלא חדה. הפרח מכיל שלוש שורות )שורת פרח -לפני שממשיכים עם חצי

3.)  

 (CC5) 1שורת פרח 

 3. 8ע"י סריגת עש"ט בעמ"ק הלפני האחרון לפני הפרח מסיבוב  CC5פונה אליכם: להתחבר עם חוט  קצ"כאשר 

-1ע"ש הבאים. עש"ט בעמ"ק השני אחרי רווח -4הרווחים של  3בכל אחד מ  פעמייםע"ש(  3עמ',  3-. )בועתע"ש

 ע"ש הבא. להדק חוט ולהסתיר קצוות.

 ע"ש-3רווחים של  7עמ' ו  3-בועות 6ספירת תכים:  

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/
https://www.youtube.com/watch?v=yCa98v1j_1U
https://www.youtube.com/watch?v=ckQlzAexuE8
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 (CC6) 2שורת פרח 

 שורה זו צריכה מעט ריכוז!

לפני העמ"ק שמכיל את עש"ט  8י סריגת עש"ט בעמ"ק מסיבוב ע" CC6פונה אליכם: להתחבר עם חוט  קצ"עם 

ע"ש -4ע"ש, עממ"ש ברווח  3, 1סביב לבועה הבאה משורת פרח  ע"ש. ח"ע ח"ק 4. 1התחלתית משורת פרח 

יתכן שתצטרכו לדחוף . 1ע"ש משורת פרח -3לרווח  ומקדימה 1שתי הבועות משורת פרח  בין, לעבוד 8מסיבוב 

 .1סביב לבועה הבאה משורת פרח  ח"ע ח"קע"ש,  3. עותולהפריד מעט את הבו

 3, 1סביב לבועה הבאה משורת פרח  ח"ע ח"קע"ש.  3, 8סביב לעלה הכותרת הבא מסיבוב  עממ"ש ח"קע"ש,  3) 

. 1ע"ש משורת פרח -3ומקדימה לרווח  1, לעבוד בין שתי הבועות משורת פרח 8ע"ש מסיבוב -4ברווח  ע"ש, עממ"ש

ישירות אחרי האחד שמכיל  8ע"ש ועש"ט בתך מסיבוב  4. פעמיים (1סביב לבועה משורת פרח  ח"קח"ע ע"ש.  3

 . להדק חוט ולהסתיר קצוות.1את העש"ט משורת פרח 

 ע"ש-4רווחים של  2ע"ש ו -3רווחים של  10עממ"ש ח"ק,  2עממ"ש,  3ח"ע ח"ק,  6ספירת תכים:  

 (CC3) 3שורת פרח 

 3, 8ע"י סריגת ח"ע ח"ק עומד סביב ל 'עלה הכותרת' הראשון מסיבוב  CC3פונה אליכם: להתחבר עם חוט  קצ"עם 

עמ'[ בתך הבא, לדלג  3ע"ש,  1עמ',  3ע"ש הבא, ]-3, לדלג על רווח 2סביב לח"ע ח"ק משורת פרח  ח"ע ח"קע"ש. )

סביב  ח"ע ח"קע"ש ולסרוג  3. 2פרח  האחרון משורת ח"ק סביב לח"ע ח"ע ח"ק. פעמים 5ע"ש הבא( -3על רווח 

 . להדק חוט ולהסתיר קצוות.8לעלה הכותרת האחרון מסיבוב 

 ע"ש-3רווחים של  2(  ו ע"ש-1רווח  1עמ' ו  6כל אחד מכיל עלי כותרת ) 5ח"ע ח"ק,  8:  ספירת תכים

ו אנחנו נמשיך . עכשי13ו  12בסיבובים  3הפרח שלכם הושלם. אתם 'תתפסו' את עלי הכותרת משורת פרח 

 היהלום.-לסרוג את חצי

 (MC) 9סיבוב 

להסיר סמן סמן התכים. שמכיל את  8ע"י סריגת עש"ט ברווח מסיבוב  MCפונה אליכם: להתחבר עם חוט  קצ"

סביב לעמ' ח"ק  עממ"ש ח"ק 2התכים הבאים. לסרוג  17עמ"ק ב  עמ"ק( באותו רווח. 2ע"ש, )עמ',  4.  תכים

ע"ש, ח"ע ברווח  5. השניים הראשונים מבניהם כבר מכילים עש"ט, 8התכים הבאים של סיבוב  3ולדלג על  7מסיבוב 

 1ע"ש משורת פרח -3ע"ש, ח"ע ברווח  6. 3ישירות מאחורי עלה הכותרת השני משורת פרח  1ע"ש משורת פרח -3

. לדלג 7סביב לעמ' ח"ק מסיבוב  עממ"ש ח"ק 2ע"ש ולסרוג  5 .3ישירות מאחורי עלה הכותרת הרביעי משורת פרח 

עמ"ק,  2התכים הבאים. ) 17. עמ"ק ב השניים האחרונים מבניהם כבר מכילים עש"ט, 8התכים הבאים מסיבוב  3על 

התכים האחרונים שנסרגו.  2עש"ט ברווח בין  ע"ש ההתחלתיות מסיבוב קודם.-4עמ', עמכ"פ( בין התך האחרון וה 

 .וךלהפ

ע"ש -6לא כולל את רווח  ע"ש, -5רווח  1 עממ"ש ח"ק, ו 2עמכ"פ,  1עמ',  1עמ"ק,  19ח"ע,  1 ספירת תכים בכל צד:

 במרכז הפינה

 (MC) 10סיבוב 

ע"ש הבא. -5עמ"ק ברווח  7התכים הבאים. לסרוג  22עמ"ק ב  עמ"ק( באותו רווח. 2ע"ש, )עמ',  4פונה אליכם:  אצ"

 2התכים הבאים. ) 22ע"ש הבא. עמ"ק ב -5עמ"ק ברווח  7ע"ש הבא. לסרוג -6עמ"ק( ברווח  3ע"ש,  1עמ"ק,  3)

התכים האחרונים  2עש"ט ברווח בין  ע"ש ההתחלתית מסיבוב קודם.-4עמ"ק, עמ', עמכ"פ( בין התך האחרון ו 

 .פוךלהשנסרגו. 

 ע"ש במרכז הפינה-1לא כולל את רווח  עמכ"פ,  1 עמ', ו 1עמ"ק,  34 ספירת תכים בכל צד:
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 (MC) 11סיבוב 

ע"ש -1ע"ש, עמ'( ברווח  1התכים הבאים. )עמ',  35עמ' ב עמ' באותו רווח.  2ע"ש, לסרוג  4פונה אליכם:  קצ"

עש"ט ברווח  ע"ש ההתחלתית מסיבוב קודם.-4האחרון ו עמ', עמכ"פ( בין התך  2התכים הבאים. ) 35הפינתי. עמ' ב 

   .להפוךהתכים האחרונים שנסרגו.  2בין 

 ע"ש במרכז הפינה-1לא כולל את רווח  עמכ"פ,  1 עמ' ו 38 ספירת תכים בכל צד:

 (MC) 12סיבוב 

ע"ש של עלה הכותרת -1רווח ובהתכים הבאים. עמ' בתך הבא  28עמ' ב ע"ש, עמ' באותו רווח.  4פונה אליכם:  אצ"

 9עמ"ק ב  אתם תצטרכו לסובב את העבודה כלפיכם כדי שתוכלו לראות את עלה הכותרת.. 3הראשון משורת פרח 

. עמ"ק 3ע"ש של עלה הכותרת השלישי משורת פרח -1רווח ובע"ש -1ע"ש, עמ"ק( ברווח  1התכים הבאים. )עמ"ק, 

התכים  28. עמ' ב 3"ש של עלה הכותרת האחרון משורת פרח ע-1רווח ובהתכים הבאים. עמ' בתך הבא  9ב 

התכים האחרונים  2עש"ט ברווח בין  ע"ש ההתחלתית מסיבוב קודם.-4)עמ', עמכ"פ( בין התך האחרון ו  הבאים.

 .להפוךשנסרגו. 

 ע"ש במרכז הפינה-1לא כולל את רווח  עמכ"פ,  1 עמ' ו 30עמ"ק,  10 ספירת תכים בכל צד:

 (MC) 13סיבוב 

התכים הבאים. עמ"ק  28התכים הבאים. עמ"ק ב  6עמ' ב  עמ'( באותו רווח. 2ע"ש, )עמכ"פ,  4פונה אליכם:  קצ"

ע"ש, עמ"ק(  1התכים הבאים. )עמ"ק,  5תך הבא. עמ"ק ב וב 3ע"ש של עלה הכותרת השני משורת פרח -1ברווח 

תך וב 3ע"ש של עלה הכותרת הרביעי משורת פרח -1התכים הבאים. עמ"ק ברווח  5ע"ש הפינתי. עמ"ק ב -1ברווח 

ע"ש ההתחלתית -4עמכ"פ( בין התך האחרון ו  2עמ',  2התכים הבאים. ) 6התכים הבאים. עמ' ב  28הבא. עמ"ק ב 

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

 ע"ש במרכז הפינה-1לא כולל את רווח  עמכ"פ,  2 עמ' ו 8עמ"ק,  35 ספירת תכים בכל צד:

 (MC) 14סיבוב 

 1התכים הבאים. )עמ"ק,  39התכים הבאים. עמ"ק ב  5עמ' באותו רווח. עמ' ב  2ע"ש, לסרוג  4פונה אליכם:  אצ"

עמ', עמכ"פ( בין התך  2התכים הבאים. ) 5התכים הבאים. עמ' ב  39ע"ש הפינתי. עמ"ק ב -1ע"ש, עמ"ק( ברווח 

להדק חוט  שני התכים האחרונים שנסרגו.למקם את סמן התכים בין ע"ש ההתחלתית מסיבוב קודם. -4האחרון וה 

 .להפוךו

 ע"ש במרכז הפינה-1לא כולל את רווח  עמכ"פ,  1 עמ' ו 7עמ"ק,  40 ספירת תכים בכל צד:

 
 
 


