 אימרה2  חלק:8 שבוע

Ⓒ Copyright Scheepjes 2018

הדרכות מצולמות
אם אתם צריכים עזרה עם אחד התכים או אחת הטכניקות ,אתם יכולים למצוא הדרכות מצולמות כאן:
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/

סרטוני הדרכה
אסתר מ  It’s all in a Nutshellיצרה סרטוני הדרכה עבור לסרוג יחד אובונטו .אתם יכולים למצוא את
הסרטונים בערוץ היוטיוב שלה:
סרטון לימניים https://www.youtube.com/watch?v=u6oix7SViJk -
סרטון לאיטרים https://www.youtube.com/watch?v=RD234uwCLg8 -
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סיבוב אימרה  – )MC( 3אימרת בנקסיה ()Banksia
עש"ט ברווח -1ע"ש הפינתי הבא 4 .ע"ש (נספר כעמ'  +רווח -1ע"ש) ,עמ' באותו רווח .הפינה הראשונה שלכם
נוצרה.
*לדלג על התך הראשון (החבוי) .עמ' ב  6התכים הבאים 3( .ע"ש ,לדלג על  2התכים הבאים ועש"ט בתך הבא8 .
ע"ש ועש"ט באותו תך כדי שכך תיצרו לולאה של -8ע"ש 3 .ע"ש ולדלג על  2התכים הבאים .עמ' ב  5התכים הבאים)
 11פעמים .כל חזרה צריכה לכלול  10תכים וצריך להשאר רק תך אחד לפני הפינה .עמ' בתך האחרון( .עמ' 1 ,ע"ש,
עמ') ברווח -1ע"ש הפינתי הבא*.
לחזור מ * עד *  5פעמים נוספות ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לע”ש
השלישית של  4ע"ש ההתחלתיות.
ספירת תכים בכל צד 64 :עמ'  11 ,רווחים של -8ע"ש ו  22רווחים של -3ע"ש  -לא כולל את הרווחים של -1ע"ש
בפינות

סיבוב אימרה  – )MC( 4אימרת בנקסיה ()Banksia
עש"ט ברווח -1ע"ש הפינתי הבא 4 .ע"ש (נספר כעמ'  +רווח -1ע"ש) ,עמ' באותו רווח .הפינה הראשונה שלכם
נוצרה.
*עמ' ב  7התכים הראשונים 5( .ע"ש ,לדלג על שני רווחים של -3ע"ש ועל הלולאה של -8ע"ש ,ועמ' ב  5העמ'
הבאים)  11פעמים .עמ' ב  2התכים האחרונים( .עמ' 1 ,ע"ש ,עמ') ברווח -1ע"ש הפינתי הבא*.
לחזור מ * עד *  5פעמים נוספות ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לע”ש
השלישית של  4ע"ש ההתחלתיות.
ספירת תכים בכל צד 66 :עמ' ו  11רווחים של -5ע"ש  -לא כולל את הרווחים של -1ע"ש בפינות

סיבוב אימרה  – )MC( 5אימרת בנקסיה ()Banksia
עש"ט ברווח -1ע"ש הפינתי הבא 4 .ע"ש (נספר כעמ'  +רווח -1ע"ש) ,עמ' באותו רווח .הפינה הראשונה שלכם
נוצרה.
*עמ' ב  3התכים הראשונים 3( .ע"ש ,לדלג על  2התכים הבאים ועש"ט בתך הבא 8 .ע"ש ועש"ט באותו תך כדי שכך
תיצרו לולאה של -8ע"ש 3 .ע"ש ולדלג על  2התכים הבאים .עמ' ברווח -5ע"ש הבא 2 .עמ' יחד באותו רווח -5ע"ש.
לתפוס את הלולאה של -8ע"ש מסיבוב  3ע"י סריגת עמ' בלולאה של -8ע"ש וברווח -5ע"ש מהסיבוב הקודם 2 .עמ'
יחד באותו רווח -5ע"ש .עמ' באותו רווח -5ע"ש)  11פעמים.
 3ע"ש ,לדלג על  2התכים הבאים ועש"ט בתך הבא 8 .ע"ש ועש"ט באותו תך כדי שכך תיצרו לולאה של -8ע"ש3 .
ע"ש ולדלג על  2התכים הבאים .עמ' ב  3התכים האחרונים( .עמ' 1 ,ע"ש ,עמ') ברווח -1ע"ש הפינתי הבא*.
לחזור מ * עד *  5פעמים נוספות ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לע”ש
השלישית של  4ע"ש ההתחלתיות.
ספירת תכים בכל צד 63 :עמ' 12 ,רווחים של -8ע"ש ו  24רווחים של -3ע"ש  -לא כולל את הרווחים של -1ע"ש
בפינות
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סיבוב אימרה  – )MC( 6אימרת בנקסיה ()Banksia
עש"ט ברווח -1ע"ש הפינתי הבא 4 .ע"ש (נספר כעמ'  +רווח -1ע"ש) ,עמ' באותו רווח .הפינה הראשונה שלכם
נוצרה.
*עמ' ב  4התכים הראשונים 5( .ע"ש ,לדלג על שני הרווחים של -3ע"ש ועל הלולאה של -8ע"ש ,ועמ' ב  5העמ'
הבאים)  11פעמים 5 .ע"ש ,לדלג על שני הרווחים של -3ע"ש ועל הלולאה של -8ע"ש ועמ' ב  4התכים הבאים( .עמ',
 1ע"ש ,עמ') ברווח -1ע"ש הפינתי הבא*.
לחזור מ * עד *  5פעמים נוספות ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לע”ש
השלישית של  4ע"ש ההתחלתיות.
ספירת תכים בכל צד 65 :עמ' ו  12רווחים של -5ע"ש  -לא כולל את הרווחים של -1ע"ש בפינות

סיבוב אימרה  – )MC( 7אימרת בנקסיה ()Banksia
כשסורגים סיבובים של ח"ע ,אפשר לטעות בקלות ולעבוד הדוק מידי .וודאו שאתם משאירים את מתח הסריגה
שלכם יפה וקבוע כדי שהסיבוב הזה לא יימתח פנימה.
עש"ט ברווח -1ע"ש הפינתי הבא 1 .ע"ש (לא נספר כתך)( ,ח"ע 2 ,ע"ש ,ח"ע) באותו רווח .הפינה הראשונה שלכם
נוצרה.
*לדלג על התך הראשון (החבוי) .ח"ע ב  4התכים הבאים( .לסרוג  2ח"ע ברווח -5ע"ש הבא .לתפוס את הלולאה של
-8ע"ש מסיבוב  5ע"י סריגת ח"ע בלולאה של -8ע"ש וברווח -5ע"ש מהסיבוב הקודם .לסרוג  2ח"ע באותו רווח -5
ע"ש .ח"ע ב  5התכים הבאים)  12פעמים( .ח"ע 2 ,ע"ש ,ח"ע) ברווח -1ע"ש הפינתי הבא*.
לחזור מ * עד *  5פעמים נוספות ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון.
ספירת תכים בכל צד 126 :ח"ע  -לא כולל את הרווחים של -2ע"ש בפינות

סיבוב אימרה )MC( 8
עש"ט ברווח -1ע"ש הפינתי הבא 3( .ע"ש ,עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו רווח .הפינה הראשונה שלכם נוצרה.
*לדלג על התך הראשון (החבוי) .עמ' בכל אחד מה  125התכים הנותרים מסביב 2( .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח -2
ע"ש הבא*.
לחזור מ * עד *  5פעמים נוספות ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לראש  3ע"ש
ההתחלתיות.
ספירת תכים בכל צד 129 :עמ'  -לא כולל את הרווחים של -2ע"ש בפינות
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