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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=Se9Eac7bYoY -
סרטון לאיטרים https://www.youtube.com/watch?v=MMvxbSx-Fg8 -
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לפני שממשיכים עם האימרה ,אנחנו נסרוג פרח בכל פינה .הפרחים מכילים שתי שורות (שורות פרח פינתי  1ו
 .) 2תבדקו פעמיים את המיקום של סמני התכים לפני שאתם מתחילים!

שורה פרח פינתי )CC3( 1
לפני שתתחילו ,יש לזהות את  4הרווחים של  -1ע"ש בכל צדפה פינתית מסיבוב אימרה  .17למעט תכי החיבור
הראשון והאחרון ,אתם תעבדו רק ברווחים של -1ע"ש האלו .להתעלם מכל התכים האחרים והרווחים של - 2
ע"ש.
*להתחבר עם חוט  CC3ע"י סריגת עש"ט ברווח -1ע"ש המסומן מסיבוב אימרה  18לפני צדפה פינתית כלשהי.
להסיר סמן תכים זה 1 .ע"ש( .בועת -2עמ' 2 ,ע"ש) פעמיים בכל אחד מ  3הרווחים של -1ע"ש הראשונים של
הצדפה מסיבוב  ,17לסרוג מעל הרווחים של  1ע"ש מסיבוב ( .18בועת -2עמ' 2 ,ע"ש ,בועת -2עמ') ברווח -1ע"ש
האחרון של הצדפה מסיבוב  ,17שוב לסרוג מעל הרווחים של  1ע"ש מסיבוב  1 .18ע"ש ולסגור ע"י סריגת עש"ט
ברווח -1ע"ש המסומן אחרי הצדפה .להסיר סמן תכים זה .להדק חוט ולהכניס קצוות*.
לחזור מ * עד * עד שסרגתם בכל הצדפות הפינתיות.
ספירת תכים בכל פרח פינתי 8 :בועות -2עמ' 2 ,רווחים של -1ע"ש ו  7רווחים של -2ע"ש  -לא כולל את העש"ט

שורה פרח פינתי )CC4( 2

למעט תכי החיבור הראשונים והאחרונים ,אתם תעבדו רק

ברווחים של  -2ע"ש של שורה פרח פינתי .1

להתעלם מכל התכים האחרים והרווחים של -1ע"ש.
*לזהות את הח"ע המסומן מסיבוב אימרה  18לפני צדפה פינתית כלשהי .להתחבר עם חוט  CC4ע"י סריגת ח"ע
ח"א עומד סביב לח"ע זה .לא להסיר סמן תכים זה!  1ע"ש( .בועת -3עמ' 3 ,ע"ש) בכל אחד מ  6הרווחים של -2
ע"ש הבאים .בועת -3עמ' ברווח -2ע"ש האחרון 1 .ע"ש ולסגור ע"י סריגת ח"ע ח"א סביב לח"ע המסומן הבא
מהסיבוב הקודם .להסיר סמן תכים זה ולמקם אותו בח"ע הבא מסיבוב אימרה  !18להדק חוט ולהכניס קצוות*.
לחזור מ * עד * עד שיהיה לכם פרח בכל פינה.
ספירת תכים בכל פרח פינתי 2 :ח"ע ח"א 7 ,בועות -3עמ' 2 ,רווחים של -1ע"ש ו  6רווחים של -3ע"ש  -לא כולל את
העש"ט
עכשיו נמשיך עם האימרה.
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סיבוב אימרה )MC( 19
להתחבר עם חוט  MCע"י סריגת ח"ע ח"ק עומד סביב לבועה אחרונה כלשהי משורה פרח .2
*לסרוג  3עמ' בח"ע המסומן מסיבוב אימרה  ,18ישירות אחרי הח"ע שמכיל את הח"ע ח"א משורה פרח פינתי .2
להסיר את סמן התכים ולמקם אותו בעמ' הראשון של קבוצת  -3עמ' שעתה נסרגה .עמ"ק בתך הבא ,שצריך
להיות התך הרביעי לפני רווח -1ע"ש הבא 4 .ע"ש .לדלג על  3התכים הבאים ,על רווח -1ע"ש הבא ,ועל  3התכים
הבאים ( הראשון מבניהם יהיה חבוי ,כאן ובכל חזרה).
(עמ"ק בתך הבא ,שצריך להיות התך הרביעי אחרי רווח -1ע"ש .לסרוג  2עמ' בתך הבא ,לסרוג מקבץ דרך  2התכים
הבאים ורווח -1ע"ש הבא .לדלג על התך הבא ,שצריך להיות ח"ע ח"א .לסרוג מקבץ דרך רווח -1ע"ש הבא ו 2
התכים הבאים .לסרוג  2עמ' בתך הבא ,עמ"ק בתך הבא 4 .ע"ש ,לדלג על  6התכים הבאים ועל רווח -1ע"ש) 10
פעמים.
עמ"ק בתך הבא ,שצריך להיות התך הרביעי אחרי רווח -1ע"ש הבא .עמ' בתך הבא .לסרוג  2בעמ' בתך הבא ,אשר
צריך כבר להכיל סמן תכים ואת הח"ע ח"א משורה פרח פינתי  .2להסיר את סמן התכים( .ח"ע ח"ק סביב לבועה
הבאה משורה פרח  3 ,2ע"ש)  6פעמים .ח"ע ח"ק סביב לבועה הבאה משורה פרח  .2זה ייצור את הפינה*.
לחזור מ * עד *  5פעמים נוספות ,בלי לסרוג את ח"ע ח"ק האחרון בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לח"ע ח"ק
הראשון.
ספירת תכים בכל חזרה 22 :עמ"ק 46 ,עמ' 20 ,מקבצים ,ו  11רווחים של -4ע"ש – לא כולל את הפינות ,אשר
מכילות  7ח"ע ח"ק ו  6רווחים של -3ע"ש

סיבוב אימרה )MC( 20
כשסורגים את הח"ע ח"א בפרח פינתי שורה  ,1קל יותר להפוך את העבודה אליכם כדי שתוכלו לראות מה אתם
עושים.
עש"ט בתך הבא ,שצריך להכיל סמן תכים .להסיר סמן תכים 1 .ע"ש ,ח"ע באותו התך .ח"ע ב  3התכים הבאים.
*(לסרוג  4ח"ע ברווח -4ע"ש הבא .לדלג על התך הבא ,שיהיה במילא חבוי .עמ"ק ב  2התכים הבאים .עמ' בתך
הבא ,שצריך להיות המקבץ הראשון .לסרוג  2עמ' בתך הבא ,עמ' בתך הבא .עמ"ק ב  2התכים הבאים)  10פעמים.
לסרוג  4ח"ע ברווח -4ע"ש האחרון .ח"ע ב  4התכים הבאים ,הראשון מבניהם יהיה חבוי.
 4ע"ש( .ח"ע ח"א-1 ,ע"ש) סביב לכל אחד מ  7בועות -2עמ' משורה פרח פינתי  .1ח"ע ח"א סביב לבועה -2עמ'
האחרונה משורה פרח פינתי  4 .1ע"ש .לדלג על כל התכ ים והרווחים של הפינה מהסיבוב הקודם (מודגש למעלה),
ח"ע ב  4התכים הראשונים של הצד הבא ,הראשון מבניהם צריך להכיל סמן תכים .להסיר סמן תכים*.
לחזור מ * עד *  5פעמים נוספות ,בלי לסרוג את  4ח"ע האחרונים בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון.
לנתק חוט ולהכניס קצוות.
ספירת תכים בכל צד 52 :ח"ע 40 ,עמ"ק 40 ,עמ' ,ו  2רווחים של -4ע"ש  -לא כולל את הפינות ,אשר מכילות 8
ח"ע ח"א ו  7רווחים של -1ע"ש)
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סיבוב אימרה )MC( 21
לזהות את  6הרווחים של -3ע"ש משורה פרח פינתי ( 2בפינה כלשהי) .להתחבר עם החוט שלכם ע"י סריגת ח"ע
עומד ברווח -3ע"ש השלישי ,לסרוג מעל רווח -3ע"ש מסיבוב אימרה ( .19עמ"ק ,עמ') באותו רווח  3ע"ש ,עדיין
לסרוג מעל רווח -3ע"ש מסיבוב אימרה  1 .19ע"ש .לסמן את רווח -1ע" ש הזה עם סמן תכים שיעזור לזהות אותו
אחר כך ( .עמ' ,עמ"ק ,ח"ע) ברווח -3ע"ש הבא ,לסרוג מעל רווח -3ע"ש מסיבוב  .19הפינה הראשונה שלכם נוצרה.
*(לסרוג  3ח"ע ברווח -3ע"ש הבא משורה פרח פינתי  , 2לסרוג מעל רווח -3ע"ש מסיבוב  )19פעמיים .עמ' ברווח -1
ע"ש האחרון משורה פרח פינתי  ,2לסרוג מעל סיבוב אימרה  .19ח"ע ב  6התכים הבאים מסיבוב אימרה  .20התך
האחרון צריך ליפול בח"ע השני שנסרג ברווח -4ע"ש 1 .ע"ש ,לדלג על התך הבא.
(ח"ע ב  11התכים הבאים .התך האחרון צריך ליפול בח"ע השני שנסרג ברווח -4ע"ש 1 .ע"ש ,לדלג על התך הבא)
 10פעמים.
ח"ע ב  5התכים הבאים .עמ' ברווח -1ע"ש הראשון משורה פרח פינתי  ,2לסרוג מעל סיבוב אימרה ( .19לסרוג 3
ח"ע ברווח -3ע"ש הבא משורה פרח הפינתי  ,2לסרוג מעל רווח -3ע"ש מסיבוב  )19פעמיים( .ח"ע ,עמ"ק ,עמ')
ברווח -3ע"ש הבא משורה פרח הפינתי  ,2לסרוג מעל רווח -3ע"ש מסיבוב  1 .19ע"ש .לסמן את רווח -1ע"ש הזה
עם סמן תכים כדי שיעזור לזהות אותו אחר כך( .עמ' ,עמ"ק ,ח"ע) ברווח -3ע"ש הבא משורה פרח פינתי  ,2לסרוג
מעל רווח -3ע"ש מסיבוב *.19
לחזור מ * עד *  5פעמים נוספות ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון.
להדק חוט ולהכניס קצוות.
ספירת תכים בכל צד 135 :ח"ע 2 ,עמ"ק 4 ,עמ' ,ו  11רווחים של -1ע"ש  -לא כולל (מסומנים) רווחים של -1ע"ש
בפינות

Ⓒ Copyright Scheepjes 2018

