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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:

 
  https://www.youtube.com/watch?v=l2BSaoseUng    -סרטון לימניים 

  https://www.youtube.com/watch?v=Bfg93K8Roq0  -סרטון לאיטרים 
 

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/
https://www.youtube.com/watch?v=l2BSaoseUng
https://www.youtube.com/watch?v=Bfg93K8Roq0
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 (MC) 9סיבוב אימרה 

הפינה ע"ש(, עמ"ק באותו רווח. -1ע"ש )נספר כעמ"ק + רווח  3ע"ש הפינתי הבא. -2עש"ט בתך הבא וברווח 

 .הראשונה שלכם נוצרה

 ע"ש הבא.*-2ע"ש, עמ"ק( ברווח  1התכים מסביב. )עמ"ק,  129בכל אחד מ  עמ' ח"א*

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

 קצוות. להדק חוט ולהכניס ע"ש ההתחלתיות. 3מה 

 (ע"ש הפינתיים-1)לא כולל את הרווחים של עמ' ח"א  129עמ"ק ו  2 -תכים  131  ספירת תכים בכל צד:

 

 (CC3) 10סיבוב אימרה 

ע"ש פינתי. -1ע"ש, ח"ע( באותו רווח  2ע"ש פינתי כלשהו. )-1ע"י סריגת ח"ע עומד ברווח  CC3להתחבר עם חוט 
 הפינה הראשונה שלכם נוצרה.

לדלג על )עמ'( בתך הבא. -3ע"ש, בועת  3עמ', -3. )בועת הראשון מבניהם יהיה חבויהתכים הראשונים,  2*לדלג על 

 21 (עמ'[ בתך הבא-3ע"ש, בועת  3עמ', -3הבאים. ]בועת  התכים 2התכים הבאים, ח"ע בתך הבא, לדלג על  2

ע"ש, ח"ע(  2התכים האחרונים. )ח"ע,  2. לדלג על ע"ש הפינתי-2תכים לפני רווח  2צריכים להישאר עכשו פעמים. 

 ע"ש הפינתי הבא.*-2ברווח 

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

 וט ולהכניס קצוות.להדק ח

ע"ש -2)לא כולל את הרווחים של  ע"ש-3רווחים של  22עמ', ו -3בועות  44ח"ע ,  23  ספירת תכים בכל צד:

 (הפינתיים

 (CC1) 11סיבוב אימרה 

לסמן את  זו פינה ח"ע הראשונה שלכם. ע"ש פינתי כלשהו.-2ע"י סריגת ח"ע עומד ברווח  CC1להתחבר עם חוט 

 התך הזה עם סמן תכים כדי שתוכלו לזהות אותו מאוחר יותר!

סביב לח"ע הבא,  )ח"ע ח"אע"ש להשלמת צדפה. -3ע"ש הבא. עמ' באותו רווח -3פעמים ברווח  4 (ע"ש 1עמ', )*

ע"ש הבא. עמ' באותו -3פעמים ברווח  4 [ע"ש 1עמ', ]. לא רק העליונות, הלולאותלכל שאתם עובדים מתחת  לוודא

 .*סמן תכיםע"ש הפינתי הבא. לסמן את התך הזה עם -2פעמים. ח"ע ברווח  21 (ע"ש להשלמת צדפה-3רווח 

 פעמים נוספות, בלי לסרוג את הח"ע האחרון בחזרה האחרונה. לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון. 5לחזור מ * עד * 

 חוט ולהכניס את הקצוות.להדק 

 ()לא כולל ח"ע פינתי ע"ש-1רווחים של  4עמ' ו  5צדפות, כל אחד מכיל  22ח"ע ח"א ו  21  ספירת תכים בכל צד:

 !13אימרה אל תסירו את סמני התכים עד שהשלמתם את  סיבוב 
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 (CC5) 12סיבוב אימרה 

להעביר ע"ש בסיבוב זה. להתעלם מכל שאר התכים. כמו כן, להתכונן -1ברווחים של  רקאתם תצטרכו לסרוג 

 בזה! בציטוט מסרט, זה הסיבוב המעייף ביותר 'על פני האדמה'. אוהו, והסיבוב הזה יתנדנד!!הרבה זמן 

ע"ש. -1ע"ש, עמ"ק( באותו רווח  1ע"ש הראשון בצד כלשהו. )-1ע"י סריגת עש"ט ברווח  CC5להתחבר עם חוט 

ע"ש האחרון -1ע"ש,  עש"ט( ברווח  1. )עמ"ק, פעמיים (ע"ש הבא-1ע"ש, עמ"ק[ ברווח  1ע"ש,  עש"ט,  1]עמ"ק, )

 של הצדפה.

ע"ש -1ברווח ע"ש, עמ"ק[  1ע"ש,  עש"ט,  1]עמ"ק, )ע"ש הראשון של הצדפה הבא. -1ע"ש, עמ"ק( ברווח  1*)עש"ט, 

 ע"ש האחרון של הצדפה.*-1ע"ש,  עש"ט( ברווח  1. )עמ"ק, פעמיים (הבא

להתעלם מסמני התכים מהסיבוב הקודם ועדיין לא לחזור מ * עד * עד שסרגתם בכל צדפה בכל הדרך מסביב. 
 חוט ולהכניס קצוות. להדק .את עש"ט התחלתיתשכבר מכיל ע"ש הבא, -1לסגור עם עש"ט ברווח  להסיר אותם!

 :ספירת תכים

  :פרחים בכל צד( 22פרחים ) 132סה"כ 

  :עמ"ק 6 ע"ש,-1רווחים של  6עש"ט,  4בכל פרח 

 (MC) 13סיבוב אימרה 

 .11בתכים של סיבוב אימרה  רקבסיבוב זה, אתם תעבדו 

עמכ"פ ע"ש,  1. )11עומד סביב לח"ע פינתי מסומן כלשהו מסיבוב  עמכ"פ ח"קע"י סריגת  MCלהתחבר עם חוט 
 .הפינה הראשונה שלכם נוצרה ( סביב לאותו תך.ח"ק

סביב  עמ' ח"אע"ש,  1סביב התך הבא.  ח"ע ח"אע"ש,  1סביב לעמ' הבא.  עמ' ח"אע"ש, לדלג על העמ' הבא,  2*

ע"ש,  1סביב לעמ' הבא.  ח"ע ח"אע"ש,  1סביב לתך הבא.  עמ' ח"אהבאים,  תכיםה 3ע"ש, לדלג על  2)לתך הבא. 

 2. 11צריך להישאר עמ' אחד לפני ח"ע הפינתי המסומן הבא מסיבוב עכשו פעמים.  21 (סביב לתך הבאעמ' ח"א 

 .*ח"ע הפינתי המסומן הבא( סביב לעמכ"פ ח"קע"ש,  1, עמכ"פ ח"קע"ש, לדלג על העמ' האחרון. )

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

 הראשון.

 .עכשיו תוכלו להסיר את סמני התכים

, ע"ש-2רווחים של  23ע"ש ו -1רווחים של  44עמכ"פ ח"ק,  2עמ' ח"א,  44ח"ע ח"א ,  22  ספירת תכים בכל צד:

 (ע"ש הפינתיים-1)לא כולל את הרווחים של 

 

 


