תיק יד בדוגמת קליעה

)מתורגם(

רוחב פאה קדמית  28ס"מ .גובה פאה קדמית  21ס"מ .עומק  10ס"מ

חומרים 100% :צמר אפור  100גרם  4כדורים.
 100%צמר שחור  100גרם כדור.
מסרגה  6מ"מ  ,מסרגה  4מ"מ ,מחט רקמה ,מספריים.
קנה מידה אינו משנה ) בתמונה  6שורות  3 Xסטים של  4ע'מ =  10X10ס"מ(.
אינדקס תפרים שצריך לדעת:
ע' – עין שרשרת \ ע'פ – עין פשוטה \ ע'מ – עמוד \ ח'ע – חצי עמוד \ ע'מא  -עמוד אחורי \
ע'מק – עמוד קדמי \ ר' – ראש התפר מסיבוב או שורה קודמת \ טבעת קסם
חלק קדמי ואחורי יחד
עם  2חוטים יחד צור  32ע'
שורה  :1התחל בע' רביעית .סרוג ע'מ לאורך כל עיני השרשרת 2 ,ע' ,סובב).סה"כ  30תפרים כולל  2ע'
בסוף(
שורה  :2דלג על ע'מ ראשון ,חזור  3פעמים על הדוגמא בסוגריים)עמ'ק ב 4ר' הבאים ,ע'מא ב 4ר'
הבאים( ע'מק ב 4ר' אחרונים ,בשרשרת  2אחרונה סרוג ע'מ וחצי 2 ,ע' ,סובב).סה"כ 30
תפרים(
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שורה ) :3עמ'ק ב 4ר' הבאים ,ע'מא ב 4ר' הבאים(  3פעמים  ,ע'מק ב 4ר' אחרונים,
בשרשרת  2אחרונה סרוג ע'מ וחצי2 ,ע' ,סובב).סה"כ  30תפרים(
שורה ) :4ע'מא ב 4ר' הבאים ,ע'מק ב 4ר' הבאים(  3פעמים ,ע'מא ב 4ר' אחרונים,
בשרשרת  2אחרונה סרוג ע'מ וחצי2 ,ע' ,סובב).סה"כ  30תפרים(
שורה  :5חזור על שורה 4
שורה  :6חזור על שורה 3
שורה  :7חזור על שורה 3
שורה  :8חזור על שורה 4
המשך שורות )חזור על שורות  (5-8עד לאורך של  50ס"מ.
 2שורות אחרונות :חזור על שורות ).5-6אורך סופי  52ס"מ( השאר זנב ,גזור ,הסתר קצוות.
צידי התיק:
) 2יחידות( עם  2חוטים יחד צור  30ע'.
שורה  :1התחל בע' שניה מהמסרגה ,סרוג ח'ע לאורך כל השרשרת .ע' ,סובב 29) .תפרים(
שורה  :2סרוג ח'ע בכל הר' של השורה הראשונה ,ע' ,סובב.
שורות  :3-12חזור על שורה  .2בסיום לא לסרוג ע'פ ,השאר זנב ,גזור ,הסתר קצוות.
ידיות:
עם  2חוטים יחד צור  200ע' ,חבר לע' ראשונה בשרשרת ליצירת טבעת )לשים לב לא לסובב את
השרשרת(
סיבוב  3 :1ע' )נחשב כע'מ ראשון( ,סרוג ע'מ לאורך כל השרשרת ,בע'פ חבר לר' של הע'מ הראשון
)שהוא 3ע'( .סה"כ  200ע'מ.
סיבוב  :2לאורך כל  200הראשים סרוג ע'פ ,חבר לע'פ ראשונה מתחילת הסיבוב .השאר זנב ,גזור,
הסתר קצוות.
סיבוב  :3לצד השני של הידית חבר חוט חדש בע'פ לר' )לא משנה היכן מתחילים את הסיבוב( ,סרוג ע'פ
לאורך כל הסיבוב ,השאר זנב ,גזור ,הסתר קצוות.
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פרח  6עלי כותרת לקישוט:
עם חוט אחד בצבע אחר ,עם מסרגה  4מ"מ ,צור טבעת קסם,
סרוג  8ח'ע ,משוך את החוט הקצר לסגירת הטבעת ,לתוך הטבעת סרוג  20ח'ע ליצירת נפח,
ע' ,סרוג  10ח'ע לתוך הר' שנוצרו מסיבוב קודם ,חזור על הפעולות בסוגריים  6פעמים עד
לסוף הסיבוב ליצירת עלי כותרת ) 6ע' ,דלג על ר' אחד ,חבר בע'פ( ,על  6השרשראות
שסרגנו ,המשך בסריגת  9ח'ע על כל שרשרת .בסוף הסיבוב סיים בע'פ לתוך הר' מהתפר
הראשון 9 ,ע' ,חבר לפתח התיק בח'ע ,השאר זנב ,גזור ,הסתר קצוות לתוך השרשרת.

תרשים חיבור החלקים:

 .1תפור את הידית לפי התרשים

.2עם מסרגה  4ממ ,עם חוט אחד בצבע אפור ,חבר
את צידי התיק ע"י סריגת ח'ע.
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