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 6: אימרה חלק 12שבוע 
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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:
 

 ugRTa1FI-https://www.youtube.com/watch?v=mX     -סרטון לימניים 
  h?v=ljpVC5CDL8Mhttps://www.youtube.com/watc  -סרטון לאיטרים 

 

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/
https://www.youtube.com/watch?v=mX-ugRTa1FI
https://www.youtube.com/watch?v=ljpVC5CDL8M


 

 Ⓒ Copyright Scheepjes 2018 

 (CC6) 22סיבוב אימרה 

ע"ש, ח"ע(  2. )להסיר סמן התכים)מסומן( כלשהו.  ע"ש פינתי-1ע"י סריגת ח"ע עומד ברווח  CC6להתחבר עם חוט 

 הפינה הראשונה שלכם נוצרה.ע"ש. -1באותו רווח 

 18ע"ש הבא מסיבוב אימרה -1ברווח  לסרוג עמ"ק)התכים הבאים.  15(. ח"ע ב החבוי*לדלג על התך הראשון )

ע"ש -1פעמים. לסרוג עמ"ק ברווח  10( התכים הבאים 11. ח"ע ב 21ע"ש הבא מסיבוב אימרה -1ולדלג על רווח 

ע"ש, ח"ע(  2התכים האחרונים. )ח"ע,  15. ח"ע ב 21ע"ש הבא מסיבוב אימרה -1ולדלג על רווח  18מסיבוב אימרה 

 .יר סמן תכיםלהסע"ש הפינתי הבא. -1ברווח 

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

 להדק חוט ולהכניס קצוות.

 יםע"ש הפינתי-2לא כולל את הרווחים של  -עמ"ק  11ח"ע ו  142  ספירת תכים בכל צד:

 הערה

מנופחים בצד ימין )שמאל, אם אתם איטרים( אחרי סריגת העמ"ק נראים מעט  17אם התכים מסיבוב אימרה 

, רק להזיז מעט את התחתית של כל עמ"ק לצד ימין )שמאל, אם אתם איטרים( כדי שהם 18בסיבוב אימרה 

 ע"ש יותר טוב.-1ישכבו במרכז רווח 

 (CC5) 23סיבוב אימרה 

ע"ש. -2ע"ש, עמ"ק( באותו רווח  1פינתי כלשהו. )ע"ש -2ע"י סריגת עמ"ק עומד ברווח  CC5להתחבר עם חוט 

 הפינה הראשונה שלכם נוצרה.

ע"ש -2ע"ש, עמ"ק( ברווח  1(. )עמ"ק, החבויתכים סביב. אל תפספסו את התך הראשון ) 153*עמ"ק בכל אחד מה 

 הפינתי הבא.*

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

 להדק חוט ולהכניס קצוות. הראשון.

 ע"ש הפינתיים-1לא כולל את הרווחים של  -עמ"ק  155  ספירת תכים בכל צד:

 (CC1) 24סיבוב אימרה 

ע"ש. -2ע"ש, עמ"ק( באותו רווח  1. )כלשהו ע"ש פינתי-2ע"י סריגת עמ"ק עומד ברווח  CC1להתחבר עם חוט 

 הפינה הראשונה שלכם נוצרה.

 ע"ש הפינתי הבא.*-2ע"ש, עמ"ק( ברווח  1תכים סביב. )עמ"ק,  155בכל אחד מה  עמ"ק ח"א*

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

 ולהכניס קצוות.להדק חוט  הראשון.

 יםע"ש הפינתי-1לא כולל את הרווחים של  -עמ"ק ח"א(  155עמ"ק ו  2תכים ) 157  ספירת תכים בכל צד:
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 (MC) 25סיבוב אימרה 

הפינה ע"ש. -2ע"ש, עמ"ק( באותו רווח  1ע"ש פינתי כלשהו. )-2ע"י סריגת עמ"ק עומד ברווח  MCלהתחבר עם חוט 

 הראשונה שלכם נוצרה.

 ע"ש הפינתי הבא.*-2ע"ש, עמ"ק( ברווח  1תכים סביב. )עמ"ק,  157בכל אחד מה  ח"אעמ"ק *

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

 להדק חוט ולהכניס קצוות. הראשון.

 יםע"ש הפינתי-1א כולל את הרווחים של ל -עמ"ק ח"א(  157עמ"ק ו  2תכים ) 159  ספירת תכים בכל צד:

 

 הוספת הכפתור והתווית

 כשהשמיכה שלכם הושלמה, אתם יכולים לתפור את הכפתור ואת התוית על השמיכה.

 

 MCלמקם את הכפתור מעל העיגול במרכז השמיכה, שנוצר בזמן החיבור של היהלומים זה לזה. להשתמש בחוט 

 ובמחט אריגה, לתפור את הכפתור למרכז העיגול הזה.
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 הודעה בהמשך, כשתהיה לי דוגמית אז אני אראה איך זה יתחבר. – שלכם תהתווילמקם את 

 

 

 


