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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=SJrE8eoJRV8     -סרטון לימניים 

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

 

 

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/
https://www.youtube.com/watch?v=SJrE8eoJRV8
https://www.youtube.com/watch?v=aONgNZpqxig
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 (MC) 14סיבוב אימרה 

 הפינה הראשונה שלכם נוצרה.ע"ש. -1ע"ש(, עמ' באותו רווח -1+ רווח  'ע"ש )נספר כעמ 4ע"ש הבא. -1עש"ט ברווח 

 22 (ע"ש הבא-1ע"ש, עמ' ברווח  1ע"ש הבא, -1ע"ש הבא. עמ' ברווח -2עמ' ברווח  3לסרוג )*עמ' בתך הבא. 

 ע"ש הפינתי הבא.*-1ע"ש, עמ'( ברווח  1ע"ש האחרון. עמ' בתך האחרון. )עמ', -2עמ' ברווח  3פעמים. לסרוג 

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

  ע"ש ההתחלתיות. 4השלישית של 

 (ע"ש הפינתיים-1)לא כולל את הרווחים של ע"ש, -1חים של רוו 22עמ' ו  117  ספירת תכים בכל צד:

 

 (MC) 15סיבוב אימרה 

הפינה הראשונה שלכם ע"ש. -1ע"ש(, עמ"ק באותו רווח -1ע"ש )נספר כעמ"ק + רווח  3ע"ש הבא. -1עש"ט ברווח 

 נוצרה.

התכים  6"ק ב עמפעמים.  22 (ע"ש הבא-1התכים הבאים, עמ"ק ברווח  5עמ"ק ב )( הראשון. החבוי*לדלג על התך )

 ע"ש הפינתי הבא.*-1ע"ש, עמ"ק( ברווח  1האחרונים. )עמ"ק, 

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

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

 (ע"ש הפינתיים-1כולל את הרווחים של )לא תכים  140 ספירת תכים בכל צד:

 

 (CC4) 16סיבוב אימרה 

עמ' מסיבוב -3שנופל בעמ' האחרון של קבוצת  15עמ' בסיבוב זה צריכות ליפול בעמ"ק מסיבוב -5הקבוצות של 

14. 

ע"ש הפינתי. -1ע"ש, ח"ע( באותו רווח  2ע"ש פינתי כלשהו. )-1ע"י סריגת ח"ע עומד ברווח  CC4להתחבר עם חוט 

 הפינה הראשונה שלכם נוצרה.

עמ' בתך הבא, לדלג  5התכים הבאים, לסרוג  2התכים הבאים. לדלג על  7ח"ע ב )( הראשון. החבוי*לדלג על התך )

 ע"ש הפינתי הבא.*-1ע"ש, ח"ע( ברווח  2התכים האחרונים. )ח"ע,  7פעמים. ח"ע ב  11 (התכים הבאים 2על 

 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 הפינתיים-2של )לא כולל את הרווחים עמ'  55ח"ע ו  86  ספירת תכים בכל צד:
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 (CC2) 17סיבוב אימרה 

פעמים באותו רווח  4( ע"ש, עמכ"פ 1)ע"ש פינתי כלשהו. -2ע"י סריגת עמכ"פ עומד ברווח  CC2להתחבר עם חוט 

 .הזאת היא הפינה הראשונה שלכם שנוצרה הצדפה ע"ש פינתי.-2

ע"ש, ח"ע[ בתך הבא. ח"ע  3ח"ע בתך הבא. ]ח"ע, . )הראשון מבניהם יהיה החבויהתכים הראשונים,  3*לדלג על 

עמ'  2לסרוג ] .עמ' הבאה-5ח"ע האחרונים לפני קבוצת  2שצריכים להיות התכים הבאים,  2בתך הבא. לדלג על 

התכים  2לדלג על [ פעמיים. עמ' בתך הבא 2לסרוג . ]בתך הבא עמכ"פ[ 2ע"ש,  1עמכ"פ,  2][ פעמיים. בתך הבא

 פעמים. 11 (הבאים

 4 (ע"ש 1עמכ"פ, )התכים האחרונים.  3ע"ש, ח"ע[ בתך הבא. ח"ע בתך הבא. לדלג על  3ח"ע בתך הבא. ]ח"ע, 

 ע"ש הפינתי הבא. עמכ"פ באותו רווח להשלמת הצדפה.*-2פעמים ברווח 

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

 .קצוותוט ולהכניס להדק ח ון.הראש

)לא כולל את  ע"ש-3רווחים של  12ע"ש, ו -1רווחים של  11עמכ"פ,  44עמ',  88ח"ע,  48  ספירת תכים בכל צד:

 ע"ש(-1רווחים של  4עמכ"פ ו  5שיכילו   הצדפות הפינתיות,

 (CC6) 18סיבוב אימרה 

 .חשובה למטה(. כמו כן, סיבוב זה יהיה מעט גליתכים עם סמן תכים )ראו הערה  24בסיבוב זה אתם תסמנו 

קדימה ומ הע"ש, ח"ע( מהסיבוב הקודם, להכניס את המסרגה מאחור 3כאשר סורגים ח"ע ח"א סביב ל )ח"ע, 

סביב הגוף של הח"ע השני ולהשלים  האחורוסביב לגוף של הח"ע הראשון, ואז להכניס את המסרגה מקדימה 

 גופי תכים. שניסביב  אחדאת ח"ע ח"א כרגיל. במילים אחרות, תסרגו ח"ע ח"א 
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צדפה פינתית כלשהי מהסיבוב בעומד סביב לגוף של העמכ"פ הראשון  ח"ע ח"אע"י סריגת  CC6להתחבר עם חוט 
 .הפינה הראשונה שלכם נוצרהפעמים.  4( סביב לעמכ"פ הבא ח"ע ח"אע"ש,  1)הקודם. 

ולדלג ח"ע הבא.  ע"ש 1ע"ש, ח"ע[ מהסיבוב הקודם.  3סביב ל ]ח"ע,  ח"ע ח"אלדלג על ח"ע הבא. לסרוג ע"ש. ) 2*

הראשון מבניהם יהיה התכים הבאים,  6ע"ש הבא. ח"ע ב -1ע"ש, עמ"ק[ ברווח  1התכים הבאים. ]עמ"ק,  6ח"ע ב 

ע"ש, ח"ע[ האחרון מהסיבוב הקודם.  3סביב ל ]ח"ע,  ח"ע ח"אח"ע הבא. לסרוג פעמים. לדלג על  11ע"ש(  1. חבוי

סביב לעמכ"פ  ח"ע ח"אפעמים.  4 (ע"ש 1סביב העמכ"פ הבא,  )ח"ע ח"אולדלג על הח"ע האחרון.  ע"ש 2

 האחרון.*

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

 .קצוותולהכניס  להדק חוט הראשון.

)לא כולל  ע"ש-2רווחים של  2ע"ש, ו -1רווחים של  33עמ"ק,  22ח"ע ח"א,  12ח"ע,  132  ספירת תכים בכל צד:

 ע"ש(-1רווחים של  4ח"ע ח"א ו  5המכילים   את התכים הפינתיים,

 

 

 הערה חשובה

 צד: בכלאת התכים/רווחים הבאים  סמן תכיםלפני שאתם ממשיכים, בבקשה לסמן עם 

  ע"ש הבא-1רווח ב סמן תכיםע"ש הראשון אחרי צדפה פינתית ולמקם -2לאתר את רווח. 

  ח"ע הבאב סמן תכיםלדלג על ח"ע הבא ולמקם. 

  ע"ש שנמצא בדיוק לפניו-1רווח ב סמן תכיםע"ש האחרון לפני צדפה פינתית ולמקם -2לאתר את רווח. 

  ע"ש זה-1אחרון שלפני רווח  בח"ע הלפני סמן תכיםלמקם. 

 


