שמלת בנות

 -מתאים למתחילים

)הוראות מתורגמות(

קישור לדוגמא מקוריתhttp://ballhanknskein.blogspot.co.il/2011/03/new-toddler-dress-pattern.html :

רמת קושי – קל
מידה –  T4כלומר יתאים לילדה בגובה  99-104ס"מ ומשקל  14-16ק"ג
צבע עיקרי  -כדור וחצי של צמר כותנה ) 457.2מ'( .יסומן כצבע א לאורך הדוגמא
צבע משני – צמר מכל סוג לקישוט ) 45.72מ'( .יסומן כצבע ב לאורך הדוגמא
מסרגה –  3.75מ"מ3.25 ,
ריבוע מתח – )חצאית(  14עמודים משולשים על  5שורות =  10ס"מ
)גופייה(  20עמודים על  10שורות =  10ס"מ
הערות – הסריגה מתבצעת מלמטה למעלה.
עיצוב החצאית מתקבל ע"י שינוי גודל מסרגה ותפר )אין צמצומים בחצאית(
בסיום כל סיבוב מסובבים את העבודה.
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אינדקס
ע' – עין שרשרת
ע'ש – עין שטוחה
ח' ע – חצי עמוד
ע'מ – עמוד
ע'מח – עמוד וחצי
ע'ממ – עמוד משולש
ת' – תפר \ תך
ר' – ראש תפר מסיבוב קודם
*  -חזרה על רצף פעולות מ* עד *
צמצום של תפר עמוד – לפף חוט על המסרגה ,הכנס מסרגה לראש הבא ,לפף חוט על המסרגה ומשוך אותו
דרך הראש ,לפף חוט על המסרגה וסגור  2לולאות על המסרגה )נותרו  2לולאות על המסרגה( ,לפף חוט על
המסרגה ,הכנס מסרגה לראש הבא ,לפף חוט על המסרגה ומשוך אותו דרך הראש ,לפף חוט על המסרגה וסגור
 2לולאות על המסרגה ,לפף חוט על המסרגה וסגור את כל  3הלולאות יחד – צמצום נוצר.
חצאית
עם מסרגה  3.75מ"מ וצבע א לסרוג  120ע' ,לחבר ע' אחרונה לראשונה עם ע' שטוחה ליצירת טבעת) .לשים לב
לא לסובב את השרשרת(
סיבוב  – 1לעלות  3ע' )נחשב לע'ממ( ,לסרוג ע'ממ לאורך כל הסיבוב ,לסיים בע'ש לר' הת' מתחילת הסיבוב,
לסובב ) 120ת'(
סיבוב  2ועד לקבלת אורך  17ס"מ – לחזור על סיבוב  .1לאחר קבלת האורך ,לעלות רק  2ע' ולסובב )להכניס
סמן צמר(.
סיבוב הבא – לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מ ,לעלות  2ע' ,לסובב ) 120ת'(
סיבוב הבא – להמשיך לסרוג את הסיבוב הקודם עד לקבלת  10ס"מ אורך ממיקום הסמן.
בסוף הסיבוב האחרון ,לעלות ע' אחת )להעביר לכאן את הסמן( ולסובב.
סיבוב הבא – לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מח ,עד לקבלת אורך של  2ס"מ ממיקום הסמן ,לעלות ע',
לסובב ) 120ת'(
לחליף למסרגה  3.25מ"מ
סיבוב הבא – )להעביר לכאן את הסמן( לסרוג ח'ע לאורך כל הסיבוב עד לקבלת  2.5ס"מ אורך ממיקום הסמן.
)זוהי נקודת הסיום של החצאית אבל לא לחתוך חוט!(
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עיטור
עם צבע ב
סיבוב ) -1כצד ימין פונה אליך והחוט של צבע א נמצא בתוך החצאית( ,לאורך כל הסיבוב לסרוג  2ע'מ לכל ר'
בלולאה\קשת אחורית בלבד ,לסיים סיבוב בע'ש ,לעלות  2ע' ,לסובב ) 240ת'(
סיבוב  - 2לאורך כל הסיבוב לסרוג  2ע'מ לכל ר' בלולאה אחורית בלבד ,לסיים סיבוב בע'ש ,לחתוך חוט ,להסתיר
קצוות ) 480ת'(
חולצה )חלק עליון(
לחזור לסרוג עם צבע א שנמצא בתוך החצאית
סיבוב ) -1כשצד ימין פונה אליך( ,לאורך כל הסיבוב לסרוג ח'ע בלולאה\קשת קדמית בלבד ,לסיים סיבוב בע'ש,
לעלות  2ע' ,לסובב ) 120ת'(
סיבוב  2עד ) – 3מכאן והילך לא מסיימים סיבוב בע'ש ,ממשיכים לסרוג בסיבובים רציפים( לסרוג ע'מ לאורך כל
הסיבוב ,לעלות  2ע' ,לסובב ) 120ת'(
פתחים לשרוולים
את סיבוב  4ניתן לסרוג כ-שורות כלומר ,להפסיק לחבר את הסיבובים כדי שיי שאר פתח מאחור שניתן לחבר
אליו בסוף ,כפתורים מצד אחד וטבעות משרשראות עיניים לתפיסת הכפתורים בצד שני .המשך הדוגמא
כתובה לסיבובים שלמים
סיבוב  – 4לאורך  30הר' הבאים לסרוג ע'מ ,לעלות  30ע' ,לאורך  60הר' הבאים לסרוג ע'מ ,לעלות  30ע' ,לאורך
 30הר' הבאים לסרוג ע'מ ,לעלות  2ע' ,לסובב ) 180ת'(
סיבוב  – 5לאורך כל הסיבוב )כולל שרשראות העיניים שנסרגות עבור פתח השרוולים( לסרוג ע'מ לכל ר' ,לעלות
 2ע' ,לסובב ) 180ת'(
סיבוב ) 6צמצומים( – ל  2הר' הבאים לסרוג ע'מ ,צמצום * )ל 3הר' הבאים לסרוג ע'מ ,לר' הבא צמצום( * חזור על
רצף הפעולות מ* ל * ,לעלות  2ע' ,לסובב ) 145ת'(
סיבוב  7עד  – 8לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מ ,לעלות  2ע' ,לסובב ) 145ת'(
סיבוב ) 9צמצומים( – ל  2הר' הבאים לסרוג ע'מ ,צמצום * )ל 3הר' הבאים לסרוג ע'מ ,לר' הבא צמצום( * חזור על
רצף הפעולות מ* ל * ,לעלות  2ע' ,לסובב ) 116ת'(
סיבוב  10עד  – 11לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מ ,לעלות  2ע' ,לסובב ) 116ת'(
סיבוב ) 12צמצומים( – לר' הבא לסרוג ע'מ ,צמצום * )ל 2הר' הבאים לסרוג ע'מ ,לר' הבא צמצום( * חזור על רצף
הפעולות מ* ל * ,לעלות  2ע' ,לסובב ) 88ת'(
סיבוב  13עד  – 14לאורך כל הסיבוב לסרוג ע'מ ,לעלות  2ע' ,לסובב ,לחתוך חוט ,להסתיר קצוות) 88ת'(
הערה – אם רוצים להמשיך להקטין את החולצה ,להמשיך לסרוג סיבוב נוסף של צמצומים )סיבוב  (12וסיבוב
נוסף ללא צמצומים.
סיום
לאזור הצוואר וחלק תחתון של החצאית  -לחבר צבע ב בע'ש * לעלות  3ע' ,לדלג מעל ר' ,לסרוג לר' הבא ח'ע *
לחזור על רצף הפעולות לאורך כל הסיבוב ,לחתוך חוט ,להסתיר קצוות.
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