כפפות \ מחממי ידיים ללא אצבעות

)הוראות מתורגמות(

קישור לדוגמא מקורית:
http://www.favecrafts.com/Crochet-Hats-Scarves- Gloves/Lacy- Wrist -Warmers- Crochet -Pattern-from-Red-Heart -Yarn/ ct/1#

By: Nazanin S. Fard for Red Heart Yarn

חומרים
 1כדור צמר מכל צבע וסוג שיתאימו למסרגה  6מ"מ )סה"כ  2צבעים(
מסרגה  6מ"מ
מחט רקמה
ריבוע מתח  14עמודים = אורך שורה  10ס"מ
היקף יד מידות סופיות  21.5ס"מ )  25ס"מ(
הערה  .1לנצל את סיום הסיבוב בעין שטוחה להחלפת צבע .לאחר חילף הצבע )לא לחתוך חוט( להניח את
החוט שלא סורגים איתו בצד שמאל של הסריגה ולהרים אותו שוב להמשך עבודה במהלך הסריגה.
 .2הצבעים יסומנו במהלך הדוגמא כצבע א וצבע ב.
 .3המידה הגדולה רשומה בסוגריים לאורך הדוגמא.
אינדקס
ע' – עין שרשרת
ע' ש – עין שטוחה
ח'ע – חצי עמוד
ע'מ – עמוד
צדפה  5 -עמודים שנסרגים אל ראש אחד
רווח – נוצר מסריגת שרשרת עיניים בסיבוב הקודם
* * – חזרה על רצף פעולות בין כוכביות
ת' – תפר \ תך
ר' – ראש תפר מסיבוב קודם
ע'מ חובק קדמי ואחורי – למעבר אל סרטון ההדרכה לחץ על הקישור:
http://vimeo.com/album/1949028/video/43029146

efrat.k@crochet-school.co.il \ www.crochet-school.co.il
בפייסבוקhttps://www.facebook.com/CrochetSchool :
ביוטיובhttp://www.youtube.com/user/CrochetSchool?feature=guide :

כפפות )לסרוג  2יחידות(
עם צבע א לסרוג  (30) 26עיניים חופשיות כלומר לא הדוקות ,לחבר בע'ש אל הע' הראשונה מתחילת השרשרת .לשים לב לא לסובב את
השרשרת לפני החיבור.
סיבוב  – 1לעלות  3ע' )נחשב לעמוד ראשון( ,לאורך כל עיני השרשרת לסרוג עמודים ,לסיים בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב26 ] .
) (30ת' [

סיבוב  – 2לעלות  3ע' )נחשב לעמוד ראשון( ,מסביב לע'מ הבא לסרוג ע'מ חובק קדמי * ,מסביב לע'מ הבא לסרוג ע'מ חובק אחורי,
מסביב לע'מ הבא לסרוג ע'מ חובק קדמי* לחזור על הרף הפעולות בין הכוכביות עד לסיום הסיבוב ,לסיים בע'ש לר' ת' ראשון ולנצל את
הע'ש להחלפת חוט.

סיבוב  – 3עם צבע ב לחזור על סיבוב 2
סיבוב  4עד  – 5עם צבע א לחזור על סיבוב 2
סיבוב  6עד  – 11לחזור על סיבובים  3עד 5
סיבוב  – 12לחזור על סיבוב 3

סיבוב  13עד  – 14עם צבע א לעלות  3ע' ,לאורך כל הסיבוב לסרוג עמודים ,לסיים בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב.

סיבוב  – 15עם צבע ב ,לעלות ע' ,לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע ,לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב.

סיבוב  16עד  – 17לחזור על סיבובים  13ו . 14

סיבוב ) 18פתח האגודל( – עם צבע ב לעלות ע' ,לסרוג ח'ע באותו המקום ,לעלות  4ע' ,לדלג מעל  4ר' ולהמשיך לסרוג ח'ע לאורך כל
הסיבוב ,לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב.

סיבוב  – 19עם צבע א ,לעלות  3ע' ,על הרווח של עיני השרשרת מסיבוב  18לסרוג  4ע'מ ,להמשיך לסרוג ע'מ לאורך כל הסיבוב ,לסיים
סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב.

סיבוב  – 20לחזור על סיבוב  ,13לסיים סיבוב בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב ,לחתוך חוט א ולהסתיר קצוות.

סיבוב  – 21עם צבע ב ,לעלות ע' ,לסרוג ח'ע באותו המקום* ,לדלג מעל ר' אחד ,אל הר' הבא לסרוג צדפה של  5ע'מ באותו המקום ,לדלג
מעל הר' הבא ,אל הר' הבא לסרוג ח'ע* לחזור על הפעולות בין הכוכביות עד לסוף הסיבוב ,לסיים בע'ש לר' ת' ראשון מתחילת הסיבוב,
לחתוך חוט ,להסתיר קצוות.
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efrat.k@crochet-school.co.il \ www.crochet-school.co.il
בפייסבוקhttps://www.facebook.com/CrochetSchool :
ביוטיובhttp://www.youtube.com/user/CrochetSchool?feature=guide :

