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טיפים וטריקים  
 

שתוכלו  מנת על! יתחיל Hygge CAL )חיבוק חמיםהוגה ( שלסרוג יחד לפני רב זמן יעבור לא
 טכניקותעל הו לסרוג יחדה על מידע עם וטריקים טיפים מסמךבשבילכם  יצרנו להתכונן ללסרוג יחד,

תכי  רקמתל בנוגע וטיפים מידע, ריבוע קנה המידה עבור הוראות למצוא תוכל זה במסמך. בשימוש
.מכן לאחר שלכם השאל לקבע את כיצד והוראותהזה  שבלסרוג יחד הצלב  

ריבוע קנה מידה  

 ריבוע. קנה מידה ריבוע לסרוג מומלץ בדוגמה רשוםכ מידות אותן את יש שלכם שלשאל לוודא כדי
המידה קנה  .מתח הסריגה בדוגמה את תואם הסריגה שלכם מתחש לוודא כדי מבחן הוא קנה מידה

 עם עובדים כאשר שורות 19 ו עמודיםחצאי  19 הוא הדוגמה הזאת עבור) אינץ' 4( מ"ס X 10 10 של
).7 ב"ארה גודל( מ"מ 4.5 ת קרושהמסרג  

ריבוע קנה המידהעבור דוגמה   

עין שרשרתע"ש   
חצי עמוד ח"ע   

ע"ש. 20(אבן משופשפת),  Stone washedעם צבע   
ח"ע) 19ע"ש, להפוך. ( 1מהמסרגה ח"ע עד הסוף, ה ילהתחיל בע"ש השני  1שורה   
להפוך.ע"ש,  1ח"ע,  19 2-18שורה   
ח"ע, למקם סמן תכים בתך האחרון. 19 19שורה   

 שלכם הריבועגודל  אם. אותו ולמדוד ידייםעם ה כםשל את ריבוע קנה המידה לשטח בעדינות עכשיו
 הסופיות והמידות הסריגה של הדוגמהקנה המידה שלכם זהה למתח , גובהלו רוחבל ס"מ 10הוא 
.לו דומות הנראה ככל תהיינה השאל של  

 גדולה ת קרושהמסרג עם מחדש את ריבוע קנה המידה לסרוג יש ,יותר קטן הוא שלכם הריבוע אם
מחדש עם מסרגה קטנה יותר. גודל  אותולסרוג  שקלו, יותר גדול הוא שלכם הריבוע אם. יותר

 גודל המסרגה בו הואלקנה המידה של הדוגמה  להתאים שלכם המסרגה שגורם לקנה המידה
.במהלך הלסרוג יחד ותשתמש  

 של המידות כי אומר רק זה. בסדר גם זה, הדוגמה של קנה המידהל להתאים יםמצליח לא אתם אם
 חוט כו יותרתצטר שאתם אומר אולי זה גם כי לזכור יש, זאת עם. שונות להיות עשויות שלכם שאלה

 רוצים לא םאת. הסריג של המראה עלגם  עין לפקוחיש . שאלה את לסיים כדי בערכה מסופקמאשר 
תהיו יותר  אלאך . שלכם גם שאלב שיראו כפי, שנראים מאוד לעין חורים שלריבוע קנה המידה יהיו

 הלסרוג יחד עם טוב תרגישו שאתם חשוב זה, דבר של בסופו, כי לגבי קנה המידה יםמודאג מידי
!הזה  

כאשר ריבוע קנה המידה שלכם יהיה מוכן, נתקו את החוט והכניסו את הקצוות.  
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צלבתכי  רקמת  

אנחנו , לשלמות מביא תרגולש בגלל. קרושה על צלבלרקום תכי  כיצד תלמדו אתם זהה לסרוג יחדב
 בשבוע תשוחרר אשר ,הרקמה עבור וידאו הדרכת תהיה גם. את זה על ריבוע קנה המידה נתרגל
 פיכ מייד תסתדר לא הרקמה אם לכן אל תתיאשו, השאל על הרקמה את נעשה אנחנושבו  הראשון
.םשדמיינת  

 

צלבהבסיס של תך ה  

 קרושהה תכי מעל תרקמו אתם. תך אחד ותיחד יוצרהצלבות שמ, השם שרומז כפי, מורכב הצלבתך 
.רקמה בד על רקמהל מאוד דומה זהש יחד הזה,בלסרוג   

 לדמיין צריכים בהתחלה אתם, המצורפים התרשימים את ולקרוא הרקמה תהליך את להבין מנת על
 שלכם ריבוע קנה המידה קחו את, זאת לעשות לכם לעזור כדי. סריג הקרושה על הרקמה רשת את

 שיהיה ייתכן( תך כל של הפינות דרך ארבעת שבוקע האור את אתם תראו. האור מול והחזיקו למעלה
 הולכים שאתם הפינות הן אלו פינות). זה את לראות קצת את ריבוע קנה המידה כדי למתוח עליכם
תכי הצלב.את בהן  לעשות  

  

 תרשרש ןיע
 דומע יצח
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:כמפורט היא צלבתך  לעשות ביותר הקלה הדרך  

-ו A, B, C ותנקרא פינותה 4 דמיינו ש  D ,השעון בכיוון ולהמשיך העליונה השמאלית בפינה להתחיל.  

• .Bב  לחזית האחורי מהחלק שלכם הרקמה מחט להכניס את: 1 שלב   
• .Dב  האחורי לחלק מהחזית שלכם המחט להכניס את, שלכם העבודה של הקדמי החלקמ: 2 שלב   
• .Aב  לחזית האחורי מהחלק שלכם מחטה להכניס את, שלכם העבודה מהחלק האחורי של: 3 שלב   
• .Cב  האחורי לחלק מהחזית שלכם מחטלהכניס את ה, שלכם העבודה מהחלק הקדמי של: 4 שלב   

 אז( שלהם הפינות חולקים את הסמוכים התכים כי התחשבות תוך, עבור כל תך זה על תחזרו אתם
 לא נסו, הבפינ שלכם המחט הכנסת בעת). ימיןמ התך של D ו A פינות הן אחד של תך C  ו B פינות
.קודמיםה הצלבתכי  ם שלחוטיאת ה לפצל  

 על לשמור מומלץ. זאת גם אפשרות, שלכם B-D קו לפני שלכם A-C קו לעבוד על מעדיפים אתם אם
.לסרוג יחדה לאורך זהה שלכם צלבשל תכי ה" רגליים"ה את מבצעים אתם שבו הסדר  

 

 

 

חוטה אורכי  

  לקחת אטרקטיבי נראה אולי זה). בהמשך כך על עוד( בדוגמה צבעים להחליף לפעמים אתם תצטרכו
 אותו למשוך קשה מידי ארוך אורך, זאת עם. רוקמים כשאתם יגמר לכם שלא כדי צבע של טריםמ 3

 דברה משמעות. 20-30)אינץ' ( ס"מ  50-75  של קטנות חתיכותב להשתמש עדיף. ויסתבך בעצמו
.שלכם הרקמה של המראה את תרוויחו אבל, להכניס קצוות יותר שיהיו  

 

	1 בלש 	2 בלש 	3 בלש 	4 בלש

	הלחתה

 הדובעה לש ירוחא דצ
	הדובעה תיזח
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צבעים ושינוי סיום, התחלה  

 בחלק דרך שני תכים שלכם החוט הכניסו את, לשנות צבעים במהלך הרקמה או צבע עם להתחיל כדי
את  לאבטח כדי הלוך ושוב הכניסו. לרקום רוצים אתםבו  לתך בסמוך העבודה שלכם של האחורי
אתם  כאשר .קודם שהוסבר כפי צלבתכי  לרקום להתחיל יכולים אתם עכשיו. שלכם החוט קצוות
.הנותר החוט את וגזרופעם אחת  הלוך ושוב הכניסו את החוט שלכם פשוט ,צבע תסיימו  

רקמה תרשים קריאת  

 שלכם תרשיםב) פיקסל( ריבוע כל. שלכםצלב דוגמת תכי ה של סכמתי ייצוג הם הרקמה תרשימי
 לא לבנים ריבועים, הסריג פיסת על שיהיו רקומים תכים הם צבועים ריבועים. שלכם בסריג תך מייצג
 פיקסלים 19 מ מורכב של ריבוע קנה המידה הרקמה תרשים, לראות יםיכול םשאת כפי. רקומים יהיו

 .שורות 19ובגובה של ח"ע  19 ברוחב  הואשריבוע קנה המידה שלכם  כמו בדיוק, לרוחב ולגובה
 מפתח את למצוא יכולים אתם. יירקם בו צלבשתך ה הצבע את מייצגת צבוע ריבוע בכל האות

.להלן תהמפורט יםהצבע בטבלת האותיות  

 רוקמים את אתם סדר קבוע בו בהם איןש במובןקרושה  תרשימי כמו לא נקראים רקמה תרשימי
 להתחיל קל הכי זה כללי באופן נעשו. התכים שכל הוא שקובע מה דבר של בסופו. שלכם התכים
 התכים את לספורלהמשיך  חשוב. השני צדולעבוד בדרך שלכם ל, אחד בצד תרשיםאת ה לקרוא

.תכים 5 כליותר  עבים קוויםנעשו בתרשים , הספירה עם לכם לעזור כדי. ובעבודה שלכם בתרשים  

 בדוגמה שורה כל, לראות יםיכול שאתם כפי. הבא בעמוד בתרשים מבט תעיפו, להתאמןכדי 
 לעבוד אתם יכולים: דרכים 2 לדוגמה הזאת ב לגשת יכולים אתם. אחד צבעב רק משתמשת

 לעתים צבעים להחליף אתם צריכים כלומר, לימין משמאל או לשמאל מימין בעבודה אנכיות ותעמודב
 לפני מסיימים שורה, למעלה מלמטה או למטה מלמעלה אופקיות בשורות יםעובד שאתם או. קרובות
 השנייה השיטה, זאת עם. דבר של בסופו תוצאות אותן יניבו השיטות שתי. הבא לצבע עוברים שאתם
.המסוימת הזאת הדוגמה עבור הלעבוד הקל הכי היא  

 וידרשו מסובכות יותר יהיו אחרות. אתהז הדוגמה כמו, יהיו פשוטות דוגמאות בלסרוג יחד הזה כמה
רוקמים  םאת סדר באיזה משנה לא זה דבר של בסופו. יותר גבוהה בתדירות צבעים להחליף מכם

.בזהירות אתם סופרים עוד כל ,צלבאת תכי ה  

 אם יםמיואש תרגישו אל. על ריבוע קנה המידה שלכם הבא בעמוד תרשיםאת ה רקמו, להתאמן כדי
!בלסרוג יחד הזה תרגול המון תקבלו אתם. הראשון בניסיון מושלם נראה לא זה  
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	םיעבצ תלבט
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  שאלה קיבוע

 הגדרה לתכים לתת מנת על, את סריג הקרושה שלכם מרטיבים אתם שבו התהליך הוא קיבוע 
 בתכים מתחה, שלכם העבודה את מקבעים אתם כאשר. בצורה כלשהם קלים פגמים לפתורו נוספת
.הקיבוע לאחר יותר טוב יראו פשוט שלכם התכים כלומר יותר שווה בצורה מתחלק  

אנחנו , אחת בחתיכה נסרג זה שלסרוג יחד מכיוון. שבוע בכל מוטיבים קיבענו בלסרוג יחד הקודמים
  Stone washed וחוט  כותנה 100% הוא Catona שחוט  בגלל. 13 שבוע בסוףאחת  פעם נקבע
.אחרותה הקיבוע שיטות כלמ יותר לקבע בהרטבה ממליצים אנו, כותנה תערובת הוא  

הפריטים הבאים:כדי לקבע בהרטבה את הסריג שלכם, אתם תצטרכו את   

• סיכות (משטח יוגה ישן או מזרנים)להחזיק לוחות קיבוע או משטח שיכול    
• אל חלד סיכות   
• מגבות   
• )לנולין  עם מרכך בדים ללא שטיפה( Eucalan: אופציה   

. בזה משתמשים אתם אם לכיור Eucalan את להוסיף. פושרים או קרים מים עם כיור מילויב להתחיל
 על המגבות את לפרוס, מכן לאחר. דקות 15 כ למשך ולהשרות, המים בתוך שלכם השאלאת  להניח
 ולהניח את לסחוט חלק מהמים רבה בזהירות, הכיור מתוך שלכם שאלה להוציא את. שטוח משטח

-מגבת כריך הכינו למעשה, מלמעלה מגבות של נוספת שכבה להוסיף. המגבות גבי על שלכם שאלה
 המים את בעדינות לסחוט. סושי רול כמו ביניהם שאלה עם שלכם מגבותה לגלגל את. שאל

 לוח על שלכם הלח שאלה ולהניח את המגבות את להסיר. שאלה את למתוח שלא להיזהר, העודפים
 להתייבש לו ולאפשר לעצב, הנכון לגודל השאל את להצמיד אל חלד סיכותב להשתמש. הקיבוע
.כםשל המקובע טריה שאלהמ וליהנות הסיכות את להסיר. הלילה במשך טבעי באופן  

!ריבוע קנה המידה שלכם גם על זו קיבוע שיטת לתרגל יםיכול אתם 	


