נרתיק ינשוף לטלפון נייד
)הוראות מתורגמות ,קישור לדוגמא מקורית קיים בתחתית ההוראות(

אינדקס קיצורים
ע' – עין שרשרת \ שרשרת עיניים
ע'ש – עין שטוחה \ פשוטה
ח'ע – חצי עמוד
ע'מ – עמוד
ר' – ראש של תפר מסיבוב \ שורה קודמת
ת' – תפר\ים
צמצום חצי עמוד – לפף חוט על המסרגה ,הכנס מסרגה לראש הבא ,לפף חוט על המסרגה ומשוך אותו דרך הראש )יש 2
לולאות על המסרגה( ,הכנס מסרגה לראש הבא ,לפף חוט על המסרגה ומשוך דרך הראש )יש  3לולאות על המסרגה( ,לפף חוט
על המסרגה וסגור את כל  3הלולאות יחד – צמצום נוצר.
הרחבה בסדרה עולה – כל סיבוב להוסיף סה"כ  6תפרים.
חומרים
מסרגה  5מ"מ וחוט בעובי תואם
הערה ,בסיבוב  3או  4לוודא שרוחב המכשיר הנייד נכנס בנינוחות לבסיס הסרוג.
צבעים לפי בחירה אישית ,מסומנים באותיות א,ב,ג,ד
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גוף )מסרגה  5מ"מ(
עם צבע א – סרוג  11עיני שרשרת
סיבוב  – 1לע' שנייה מהמסרגה  2ח'ע ,ח'ע ל  8ע' הבאות 3 ,ח'ע לע' אחרונה.
לאורך הצד הנגדי של הע' לסרוג  8ח'ע  ,לסיים בע'ש ) 22ת'(
סיבוב  – 2ח'ע לר' ראשון 2 ,ח'ע לראש הבא ,ל 10ר' הבאים ח'ע ,לר' הבא  2ח'ע ,ל 9ר' הבאים ח'ע )(24
סיבוב  3עד אורך  – "5לסרוג ח'ע בסיבובים רציפים עד לאורך  5אינצ' ) 12.7ס"מ(
לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.

ראש\כיסוי הנרתיק
חבר צבע ב לר' האחרון שנסרג בנרתיק
שורה  - 1לאורך  12ר' לסרוג ח'ע )להשאיר את שאר התפרים\ראשים ללא סריגה( לעלות ע' ולסובב.
שורה  – 2דלג מעל ר' ראשון ,ל 11ר' הבאים לסרוג ח'ע ,לעלות ע' ולסובב.
שורה  – 3דלג מעל ר' ראשון ,צמצם  2ר' לאחד ,ל  8ר' הבאים לסרוג ח'ע ,לעלות ע' ולסובב.
שורה  – 4דלג מעל ר' ראשון ,צמצם  2ר' לאחד ,ל  6ר' הבאים לסרוג ח'ע ,לעלות ע' ולסובב.
שורה  – 5דלג מעל ר' ראשון ,צמצם  2ר' לאחד ,ל  4ר' הבאים לסרוג ח'ע ,לעלות ע' ולסובב.
שורה  – 6דלג מעל ר' ראשון ,צמצם  2ר' לאחד ,ל  2ר' הבאים לסרוג ח'ע ,לעלות ע' ולסובב.
שורה  – 7דלג מעל ר' ראשון ,צמצם  2ר' לאחד ,לעלות ע' ולסובב.
גימור הראש \ הכיסוי – לסרוג ע'ש לאורך צידי השורות עד לשורה הראשונה של הראש ,לעלות ע' לסובב
בצד השורה הראשונה לסרוג  3ע'מ באותו המקום ,לפזר ח'ע לאורך צידי הכיסוי )משורה (1-7
בקצה )שורה  (7לסרוג  5ע' ,לחבר את השרשרתעם ח'ע לשורה  7ולהמשיך לפזר ח'ע לאורך
צידי השורות השני .בבסיס השורה הראשונה לסיים עם  3ע'מ ,ע'ש ,ע' לחיזוק ,לחתוך חוט ולהסתיר קצוות

רגליים )צבע ג(
כשמשולש הראש מקופל סגור ופונה אליך ,הפכי את הנרתיק כך שהתחתית פונה למעלה ,מצאי את  8התפרים האמצעיים

רגל 1
לחבר בע'ש חוט לתפר הימני ביותר מבין ה  8האמצעיים,
שורה  - 1ח'ע באותו המקום ,ל  2הר' הבאים ח'ע ,לעלות ע' ולסובב
שורה ) – 2לסרוג ע'מ ,ע'ש באותו המקום ,לעלות ע'(  2פעמים ,בר' אחרון לסרוג ע'מ ,ע'ש באותו המקום ,ע'ש לחיזוק ,לחתוך חוט ולהסתיר
קצוות.

קרושה סקול – סריגה במסרגה אחת \ 052-513-0202 \ www.crochet-school.co.il \ efrat.k@crochet-school.co.il

2

רגל 2
לדלג  2תפרים\ראשים ולחזור על שורות  1-2של רגל .1

עיניים )להכין  2עם צבע ד(
להשאיר זנב ארוך לתפירה ,להתחיל עם טבעת הקסם,
סיבוב  - 1לסרוג לתוך הטבעת  6ח'ע.
סיבוב  – 2לאורך כל הסיבוב לסרוג  2ח'ע לכל ראש ) 12ת'( ,לסיים בע'ש ,לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.

כנפיים )להכין  2עם צבע ב(
סיבוב  - 1לסרוג לתוכה  6ח'ע לתוך הטבעת
סיבוב  – 2לאורך כל הסיבוב לסרוג  2ח'ע לכל ראש ) 12ת'(,
סיבוב  5 – 3להרחיב בסדרה עולה

גימור
לקפל את הראש\כיסוי ולבדוק היכן למקם את הכפתור שישמש כמקור .לתפור את העיניים על הנרתיק ולהוסיף כפתורים במרכז ע"י הדבקה
או תפירה .לחבר את הכנפיים לגוף הנרתיק ומעט מאחור כך שניתך יהיה לקפל אותן לקדמת הנרתיק.

קישור לדוגמא מקורית בשפה האנגלית:

http://www.craftyarncouncil.com/ilyd/linda-cyr
סריגה מהנה !!

תורגם ע" י קרושה סקול – סריגה במסרגה אחת
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