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נעלי נסיך הצפרדע
הוראות סריגה
הנחיות כלליות

) ההוראות כתובות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד(

הערה לאורך הדוגמא ,במקום לציין את צבע הצמר ,תצוין האות שמסמלת את צבע הצמר
ריבוע מתח  9ע'מח על  6שורות = ריבוע של  4 X 4ס"מ
אינדקס קיצורים:
ע'  -עין
ר'  -ראש של תפר מסיבוב קודם
ע'מ  -עמוד
ח'ע  -חצי עמוד
ע'מח – עמוד וחצי
לל 'א – לסרוג לתוך לולאה \ קשת אחורית של ר' מסיבוב קודם
ת' – תפר \ תך
\ \  -הפרדה בין פעולות חד פעמיות
 - #סימון לחזרה של מספר פעולות מ #ל#
) ( – סימון לחזרה על רצף פעולות
צמצום ע' מח – לפף חוט על המסרגה ,הכנס מסרגה לראש הבא ומשוך חוט.
הכנס מסרגה לראש הבא שוב ומשוך חוט) .יש כרגע  4לולאות על המסרגה(
לפף חוט על המסרגה וסגור את כל  4הלולאות יחד.
צמצום של  2ראשים לראש אחד נוצר.
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סוליה
התחלה – לסרוג עם צבע א  10עיני שרשרת
סיבוב 1
לתוך העין שניה מהמסרגה ,לסרוג ע'מח
להמשיך לסרוג  6ע'מח לאורך עיני השרשרת
בע' אחרונה לסרוג  5ע'מח
להמשיך לסרוג ברצף לצד נגדי של עיני השרשרת
 6ח'ע לאורך עיני השרשרת
 3ע'מח לתוך העין האחרונה
חבר בע'ש לקשת אחורית של ר' תפר ראשון מתחילת הסיבוב.
)סה"כ  22ת'(
סיבוב 3
ע' \ ע'מח באותו המקום
 11ע'מח
 2ע'מח בכל אחד מ 3הר' הבאים
 12ע'מח
 2ע'מח בכל אחד מ 3הר' הבאים
חבר בע'ש לר' תפר ראשון מתחילת הסיבוב
)סה"כ  36ת'(

סיבוב 2
ע' \ ע'מח באותו המקום
 8ע'מח
 2ע'מח בכל אחד מ 5הר' הבאים
 8ע'מח
 2ע'מח בראש האחרון
חבר בע'ש לר' תפר ראשון ) 29ת' (

סיבוב 4
ע'
ע'מח לאותו המקום
 12ע'מח
 2ע'מח בכל אחד מ 4הר' הבאים
ע'מח
 2ע'מח בכל אחד מ 4הר' הבאים
 12ע'מח
 2ע'מח בכל אחד מ 3הר' הבאים
חבר בע'ש לר' תפר ראשון
)סה"כ  48ת'(

סיבוב 5
לאורך כל הסיבוב ,סרוג ע'מח לתוך לולאה אחורית בלבד ליצירת
גבול הסוליה של הנעל ,לא לחבר בסוף הסיבוב ,להכניס סמן
צמר ולהזיז אותו מסיבוב לסיבוב

סיבוב 6
להמשיך לסרוג ברצף סיבוב שלם של ע'מח

סיבוב 7
 15ע'מח
 6צמצומים
 16ע'מח
 2צמצומים
 2ע'מח כדי להגיע לר' מעל הסמן
להזיז סמן )סה"כ  40ת'(
המשך סגירת איזור האצבעות
לקפל את הנעל כמו פיתה ומכיוון האצבעות לספור  5ר' אחורה
ולחבר חוט א בע'ש
ע' \ להתחיל צמצום מאותו המקום .סה"כ לצמצם  6פעמים
 3ח'ע \ ע'ש \ ע' \ להשאיר זנב ,לחתוך חוט ולהסתיר קצוות

המשך לרצועה –
 10ח'ע
 #ע' \ לסובב \ ע'מח לאותו המק ום \ ע'מח לר' הבא #
חזור על רצף הפעולות בין  #ל  #עד לאורך רצועה של  7ס"מ
 6ע' \ לחבר בע'ש לרצועה ליצירת טבעת \ ע' לחיזוק \ להשאיר
זנב לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.
כתר
לחבר צבע ד בע'ש לר' שלישי מהרצועה
סיבוב 1
ע' \ ח'ע באותו המקום \  9ח'ע \  4ע' \ כעת האצבעות מימין
והעקב משמאל ,לחבר בע'ש לר' הח'ע הראשון מנגד כך
שתיווצר צורת טבעת בחלקו העליון של הנעל.
כעת האצבעות משמאל והעקב מימין,
סיבוב 2
לסרוג ע' \ ח'ע באותו המקום \  9ח'ע \ על  4עיני השרשרת
לסרוג  8ח'ע \ לחבר בע'ש לר' הת' הראשון מתחילת הסיבוב .
)סה"כ  18ת'(
סיבוב 3
ע' \ ח'ע באותו המקום \  2ע' \ ע'ש לעין הראשונה \ ע' \ ח'ע לר'
הבא פעמיים.
 2 #ע' \ ע'ש לעין שרשרת ראשונה \ ע' \ ח'ע לר' הבא פעמיים #
 5פעמים )עד לרצועה שעומדת באוויר(
לסיים בע'ש \ ע' \ להשאיר זנב ,לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.
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לסרוג את הכפתור מסביב לכפתור קטן קיים
עם צבע א סרוג  4עיני שרשרת
לסגור לטבעת בע'ש לע' הראשונה מתחילת השרשרת )זו
שקרובה לקשר הראשוני(.
סיבוב 1
ע' \ למרכז הטבעת לסרוג  8ח'ע \ ע'ש לר' ראשון מתחילת
הסיבוב) .סה"כ  8ת'(
סיבוב 2
ע' \ להמשיך לסרוג  8ח'ע ברצף סיבוב שלם ) 8ת'(
ע'ש לר' הת' הראשון מתחילת הסיבוב .
להשאיר זנב ארוך לתפירת הכפתור לתוך החתיכה הסרוגה.
להפוך לצד היפה ולהכניס כפתור לקימור שנוצר ולתפוס אותו
בפנים ע"י תפירה.
עם שארית החוט ,לתפור את הכפתור לגוף הנעל מצדו השני של
הרצועה.

עיניים
עם צבע ב סרוג  3עיני שרשרת
לסגור לטבעת בע'ש לע' הראשונה מתחילת השרשרת )זו
שקרובה לקשר הראשוני(.
סיבוב 1
ע' \ למרכז הטבעת לסרוג  8ח'ע \ ע'ש לר' ראשון מתחילת
הסיבוב) .סה"כ  8ת'(
סיבוב 2
ע' \ להמשיך לסרוג ברצף  8ח'ע בלולאה אחורית בלבד
להשאיר זנב ארוך לתפירה ,לחתוך חוט ולהסתיר רק את החוט
שיוצא ממרכז העיגול.
החוט הארוך משמש לסגירת העין.
עפעף ירוק
חבר צבע א אל לולאה אחורית של אחד הראשים בע'ש.
ע'\ ח'ע באותו המקום \  6ח'ע ב לל 'א \ ע'
להשאיר זנב ארוך לתפיסת העפעף לגלגל העין שלא יהיה
משוחרר ושיספיק גם עבור חיבור לגוף הנעל ,לחתוך.
לסגור את גלגל העין עם חוט ב \ לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.
עם צבע א לקבע את העפעף לגלגל העין )לא לחתוך(
עם צבע ג לרקום את פס העין למרכז גלגל העין )רקמה של פס
שחור(
לתפור את כל העין עם שארית חוט א לגוף הנעל באזור
האצבעות.

סריגה מהנה
אפרת
קרושה סקול
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