
 

 Ⓒ Copyright Scheepjes 2018 

 של האימרה 1: חיבור המוטיבים וחלק 7שבוע 

 ד

 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:

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

  .RS_3lIQ-com/watch?v=4Schttps://www.youtube -סרטון לאיטרים 
 

 חיבור המוטיבים 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/
https://www.youtube.com/watch?v=XFKgwtfHUKc
https://www.youtube.com/watch?v=4Sc-RS_3lIQ
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 חיבור היהלומים

 

מאפשר  ,כשמחבריםשימוש במסרגה מעט גדולה יותר . MCוחוט  Bכאשר מחברים, להשתמש במסרגת קרושה 

 יותר גמישות בחיבורים. אתם תצטרכו לעבוד דרך שתי שכבות מקצה עד קצה.

 ראשונים זה אל זהיהלומים  3חיבור 

 צ"ק פונים זה לזה.הכאשר  1יהלום מעל  6יהלום למקם 

ע"ש וח"ע בתך הבא, לוודא  1. ע"ש של הפינה הלא חדה-1ברווח , לסרוג ח"ע עומד MCוחוט  Bעם מסרגת קרושה 

עד שסרגתם  (התך הבא, ח"ע בתך הבא עלע"ש, לדלג  1)(. כאן ועד הסוףשאתם מזהים את הלולאות בצורה נכונה )

 . ע"ש 3ע"ש של הפינה החדה. -1ע"ש וח"ע ברווח  1בכל תך מסביב. 

 צ"ק פונים זה לזה.כאשר ה, 1יהלום מעל  5יהלום למקם אליכם.  הלפתוח את העבודה שלכם כך שהצ"ק יפנ

עד שסרגתם  (ע"ש, לדלג על התך הבא, ח"ע בתך הבא 1) ע"ש וח"ע בתך הבא. 1 .ע"ש בפינה החדה-1ח"ע ברווח 

 בצד.ולהניח להדק חוט  ע"ש בפינה הלא חדה.-1ע"ש וח"ע ברווח  1בכל תך מסביב. 

 יהלומים אחרונים זה אל זה 3חיבור 

 צ"ק פונים זה לזה.העם  3יהלום מעל  2יהלום למקם 

ע"ש,  1)ע"ש וח"ע בתך הבא.  1. ע"ש בפינה הלא חדה-1ברווח , לסרוג ח"ע עומד MCוחוט  Bעם מסרגת קרושה 

 3ע"ש של הפינה החדה. -1ע"ש וח"ע ברווח  1עד שסרגתם בכל תך מסביב.  (התך הבא, ח"ע בתך הבא עללדלג 

 ע"ש. 

 

 צ"ק פונים זה לזה.כאשר ה, 3יהלום מעל  4יהלום למקם לפתוח את העבודה שלכם כך שצ"ק יפנה אליכם. 
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עד שסרגתם  (התך הבא, ח"ע בתך הבא עלע"ש, לדלג  1)ע"ש וח"ע בתך הבא.  1ע"ש בפינה החדה. -1ח"ע ברווח 

 ע"ש בפינה הלא חדה. להדק חוט.-1ע"ש וח"ע ברווח  1בכל תך מסביב. 

 חיבור שני החצאים זה אל זה

 צ"ק פונים זה לזה והקצה השטוח למעלה.הלמקם את שני החצאים אחד מעל השני כך ש

ע"ש  1. ע"ש בפינה הלא חדה-1ברווח , לעבוד בקצה השטוח, לסרוג ח"ע עומד MCוחוט  Bעם מסרגת קרושה 

 ע"ש בפינה החדה. -1עד שסרגתם בכל תך עד לרווח  (ע"ש, לדלג על התך הבא, ח"ע בתך הבא 1)וח"ע בתך הבא. 

 א.ע"ש הפינתי הב-1ע"ש וח"ע ברווח  1הבא.  ע"ש-3ברווח ע"ש וח"ע  1ע"ש הפינתי. -1ע"ש וח"ע ברווח  1

ע"ש וח"ע  1עד שסרגתם בכל תך מסביב.  (ע"ש, לדלג על התך הבא, ח"ע בתך הבא 1)ע"ש וח"ע בתך הבא.  1

 ע"ש הפינתי הבא. להדק חוט ולהכניס קצוות.-1ברווח 

 יהלומים-חיבור חצאי

 

 .ע"ש חד כשזה נוגע לחיבורים-1רווח כיהלום ייספר -התך הראשון והאחרון בכל חצי

יהלום מעל היהלום הרחוק יותר מכם, ליישר אותו עם הצד השמאלי -אחד כלפי השני, למקם חצי יםפונצ"ק הכאשר 

 .ימין, אם אתם איטרים(של היהלום )

 .למקם לולאת בסיס על המסרגה שלכם ,MCוחוט  Bעם מסרגת קרושה 

עד שסרגתם ( בתך הבא ע"ש, לדלג על התך הבא, ח"ע 1)ע"ש וח"ע בתך הבא.  1ע"ש בפינה החדה. -1*ח"ע ברווח 

 ע"ש בפינה הלא חדה.-1ע"ש וח"ע ברווח  1בכל תך מסביב. 
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 .שמאל, אם אתם איטרים(ליישר אותו עם הצד הימני של היהלום )היהלום על גבי היהלום הבא, -לסובב את חצי

עד  (בתך הבאע"ש, לדלג על התך הבא, ח"ע  1)ע"ש וח"ע בתך הבא.  1ע"ש בפינה הלא חדה. -1ע"ש וח"ע ברווח  1

סמן ע"ש הזה עם -1. לסמן את רווח ע"ש 1ע"ש בפינה החדה. -1ע"ש וח"ע ברווח  1שסרגתם בכל תך מסביב. 

 היהלום הבא מעל היהלום כמו מקודם.*-. למקם את חציע"ש הפינתי שלכם בסיבוב הבא-1הוא יספר כרווח . תכים

המרכזי. לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון. להדק חוט יהלומים לכוכב -חצאי 6שחיברתם עם כל עד לחזור מ * עד * 

 ולהכניס קצוות.

 אימרה

 

 !A להמשך הדוגמה להחליף בחזרה למסרגת קרושה

 (MC) 1סיבוב אימרה 

מסומן בפינה הע"ש -1החוט שלכם ע"י סריגת עמכ"פ עומד ברווח  להתחבר עם, Aומסרגת קרושה  MCחוט  עם

 .הפינה הראשונה שלכם נוצרהע"ש. -1עמכ"פ( באותו רווח  3ע"ש,  2עמכ"פ,  2כלשהי. )

-ע"ש אחד לפני הטבעת האמצעית של החצי-לכם רווח יישארעכשיו פעמים.  17ע"ש הבא( -עמ' ברווח 3*)לסרוג 

 3ע"ש,  2עמכ"פ,  3פעמים. ) 17 (ע"ש הבא-עמ' ברווח 3לסרוג ). פעמיים (ע"ש הבא-עמ' ברווח 4לסרוג ). היהלום

 ע"ש הפינתי הבא.*-1עמכ"פ( ברווח 

 

 

פעמים נוספות, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט לעמכ"פ  5לחזור מ * עד * 

 הראשון.
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 ע"ש הפינתי(-2)לא כולל את רווח עמ'  110עמכ"פ  ו  6 -תכים  116  ספירת תכים בכל צד:

 (MC) 2סיבוב אימרה 

 ע"ש(, עמ"ק באותו רווח.-1ע"ש )נספר כעמ"ק + רווח  3ע"ש הפינתי. -2התכים הבאים וברווח  2עש"ט ב 

 ע"ש בפינתי הבא.*-1ע"ש, עמ"ק( ברווח  1התכים מסביב. )עמ"ק,  116בכל אחד מ  עמ' ח"א*

ש השנייה "פעמים נוספות, בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט לע 5לחזור מ * עד * 

 ע"ש ההתחלתיות.   3של 

 ע"ש הפינתי(-1)לא כולל את רווח עמ' ח"א  116עמ"ק  ו  2 -תכים  118  ספירת תכים בכל צד:


