קרושה סקול – ללמוד לסרוג במסרגה אחת

סינר תינוקות

)Sugar'n Cream - Baby Bib (crochet

קישור לאתר המקורי של הדוגמא
http://www.sugarncream.com/pattern.php?PID=123&fb_source=message

תרגום הוראות סריגה
הנחיות כלליות

) ההוראות כתובות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד(

הערה  2עיני שרשרת בתחילת שורה אינן נחשבים לתפר
צבע א ) 1כדור(
צבע ב ) 1כדור(
מסרגה  4.5ממ
ריבוע מתח  14עמ'ח על  10שורות =  10ס"מ

אינדקס תפרים
ע' – עין שרשרת \ עמ'ח – עמוד וחצי \ ר' – ראש של תפר משורה קודמת \  - #חזרה על
רצף פעולות מ #ל  \ #צמצום –  2ראשים לראש אחד בשימוש תפר עמוד וחצי \
צד ימין – כשהזנב משרשרת העיניים הראשונה נמצא משמאל) .אצל שמאליים זה הפוך(.
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קרושה סקול – ללמוד לסרוג במסרגה אחת
התחלה – עם צבע א סרוג  20עיניים
שורה ) 1צד ימין( -
לעין שלישית מהמ סרגה ,לסרוג עמ'ח
להמשיך לסרוג עמ'ח לאורך כל השורה \  2ע' \ סובב )סה"כ
 18ת'(

שורה 2

 2עמ'ח לר' הראשון \ עמ'ח לאורך כל השורה עד לר' אחרון \ בר'
אחרון לסרוג  2עמ'ח
 2ע' \ סובב \ חזור על שורה  2עוד  3פעמים עד לקבלת 26
ראשים להיכנס אליהם.
להמשיך לסרוג ללא הרחבה שהאורך מגיע ל  15ס"מ
לסיים שצד ימין פונה אליך.

עיצוב הצוואר )צד ימין(
שורה  - 1עמ'ח ל  9ר' הבאים \ צמצם את  2הראשים הבאים
לר' אחד עם תפר עמ'ח \  2ע' \ סובב.
שורה  – 2צמצם  2ראשים ראשונים לר' אחד \ עמ'ח עד סוף
השורה \  2ע' \ סובב.
שורה  – 3עמ'ח עד ל 2ראשים אחרונים \ צמצם  2ראשים
אחרונים ר' אחד \  2ע' \ סובב
חזור על שורות  2-3פעם נוספת עד שיישארו  6ת'.
שורה  – 6-7עמ'ח לאורך כל השורה \  2ע' \ סובב.
שורה  2 - 8עמ'ח לר' הראשון\ עמ'ח ל 3הר' הבאים \ צמצם 2
ראשים אחרונים \  2ע' \ סובב
שורה  - 9צמצום  2ראשים ראשונים לר' אחד \ עמ'ח ל  3הר'
הבאים \  2עמ'ח לר' אחרון \  2ע' \ סובב
חזור על שורות  8-9פעם נוספת
חזור שוב על שורה  8ללא  2ע' בסוף .לחתוך חוט.

שורות קישוט  -חבר צבע שני בעין שטוחה לפינה השמאלית של
קצה הצוואר.
סיבוב  - 1ע' \ חצי עוד לאותו המקום \ פזר ח'ע באופן שווב לאורך
צידי הסינר \ סיים סיבוב בע'ש לראש התפר הראשון מתחילת
הסיבוב.
סיבוב  - 2לסרוג לאורך חלקים חיצוניים בלבד.
ע' \ ח'ע באותו המקום
 #דלג מעל ר' אחד \ לתוך הר' הבא לסרוג )עמוד  +ע'( פעמיים
ואז ע'מ גם לאותו הראש \ לדלג מעל הר' הבא \ ח'ע לר' הבא #
המשך ברצף הפעולות מ #עד  #לאורך כל החלק החיצוני עד לצד
המקביל של הסינר.
לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.
לתפור כפתור לסגירת הסינור או לסרוג רצועה של שרוך לקשירה

כשצד ימין פונה אליך ,לספור  4ראשים )שלא נסרגו( ולחבר לר'
 5את אותו הצבע בעין שטוחה.
 2ע' \ צמצם ר' ראשון ושני לראש אחד \ עמ'ח עד סוף השורה \
 2ע' \ סובב.
סרוג צמצומים של צד זה ,הפוך מהצד הקודם שסרגת לקבלת
עיצוב ראי.
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