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)הוראות מתורגמות( מעצבת  :לינדה פרמן
קישור לדוגמא מקוריתhttp://www.womansday.com/home/craft-ideas/craft-project-crochet-sundress- 119390 :

Photo by: Heather Weston
חומרים:
מסרגה  3.25מ"מ ומסרגה  3.5מ"מ
חוט בעובי תואם
מחט רקמה
 3כפתורים
 1.5מטר ברוחב  9מ"מ חוט סאטן
רמה בינוני
הוראות סריגה כלליות:
החלק של הגופייה נסרג מהמותן כלפי מעלה
החצאית נסרגת מהמותן כלפי מטה
המספרים בסוגריים תואמים למידות בטבלה
ריבוע מתח  21.3תפרים עם תפר עמוד וחצי ומסרגה  3.25על  14שורות =  10ס"מ
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אינדקס תפרים
ע' – עין שרשרת
ע'ש – עין שטוחה
ע'מח – עמוד וחצי
ע'מ  -עמוד
ת' – תפר \ תך
רווח – עין שרשרת או שרשרת עיניים מסיבוב קודם
* *  -חזור על הפעולות שנמצאות בין * לבין *
צמצום  -לפף חוט על המסרגה ,הכנס מסרגה לראש הבא ,לפף חוט על המסרגה ומשוך אותו דרך הראש ) יש 3
לולאות על המסרגה( ,הכנס את המסרגה לראש הבא ,לפף חוט על המסרגה ומשוך דרך הראש )יש  4לולאות על
המסרגה( ,לפף חוט וסגור את כל  4הלולאות יחד – צמצום נוצר.
תפר וי – עמוד ,עין שרשרת ,עמוד.

הוראות
גופיה )לסרוג  2חלקים(
עם מסרגה  ,3.25סרוג ) 56(60,66,70,74עיניים
שורה ) 1ימין( -ע'מח לע' שלישית מהמסרגה )ע' ראשונות לא נחשבות לתפר( ,לסרוג עמ'ח לאורך כל ע' השרשרת.
]) 54(58,64,68,72ת'[
שורה  2עד  – (6,6,8,10) 4לעלות  2ע' )לא נחשב לתפר( ,לסובב ,לסרוג עמ'ח לאורך כל השורה.
עיצוב פתחי הידיים
שורה  – 1לסובב ,לסרוג ע'ש לר' ה ) ,0(0,0,1,2לעלות  2ע' ,צמצם  2ר' לאחד ,להמשיך לסרוג ע'מח עד ל ) 2(2,2,3,4ר'
אחרונים ,לצמצם פעם אחת ולהשאיר את שאר הר' לא סרוגים אם נותרו כאלה 52(56,62,64,66)] .ת'[
שורה  1עד  – 7לעלות  2ע' ,לסובב ,צמצם  ,המשך לסרוג ע'מח עד ל  2ר' אחרונים ,צמצם 40(44,50,52,54)] .ת'[
עיצוב כפייה ראשונה ופתח צוואר
שורה  – 8לעלות  2ע' ,לסובב ,לסרוג ע'מח לאורך ) 12(12,12,13,14ר' הבאים ,להשאיר את שאר הר' לא סרוגים
לכתפייה השנייה והצוואר 12(12,12,13,14)] .ת'[
שורה  9עד  – (15,16,16,17) 14לעלות  2ע' ,לסובב ,לסרוג ע'מח לאורך כל השורה .לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.
עיצוב כפייה שנייה ופתח צוואר
בשורה בה התחיל עיצוב הכתפייה ,דלג על ) 16(20,26,26,26ר' לא סרוגים ,חבר חוט לר' הבא.
שורה  – 8לעלות  2ע' ,ע'מח באותו המקום ,להמשיך לסרוג ע'מח עד סוף השורה 12(12,12,13,14)] .ת'[
שורה  9עד  – (15,16,16,17) 14לעלות  2ע' ,לסובב ,לסרוג ע'מח לאורך כל השורה .לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.
לתפור את  2החתיכות יחד לאורך צידי הגופייה )לא לתפור כתפיות(
חצאית
הערה – א :את החצאית סורגים בסיבובים מהחלק התחתון של הגופייה.
ב :לא לסובב בסיום כל סיבוב.
ג 3 :עיני שרשרת בתחילת סיבוב נחשבים לתפר וסריגת העין השטוחה בסוף כל סיבוב מתבצעת
לתוך העין השלישית של השרשרת.
עם מסרגה  3.25מ"מ ,לחבר חוט באזור תפר  2החלקים )מתחת לבית השחי(.
סיבוב  – 1לעלות  2ע' ,לפזר ) 108(116,128,136,144ע'מח באופן שווה מסביב לחלק התחתון של הגופייה.
]) 108(116,128,136,144ת'[ .החלף למסרגה  3.5מ"מ.
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סיבוב  – 2לעלות 4ע') ,נחשב לעמוד  +ע' שרשרת כאן ולאורך כל החצאית( ,ע'מח באותו המקום )נוצר תפר וי ראשון(,
דלג מעל הר' הבא) * ,לסרוג עמוד ,לעלות ע' ,לסרוג עוד עמוד באותו המקום( תפר וי נוצר ,דלג מעל הר'
הבא * חזור על הפעולות בין הכוכביות לאורך כל הסיבוב ,חבר בע'ש לר' הת' מתחילת הסיבוב )שהוא ע'
שלישית של השרשרת ההתחלתית( 54(58,64,68,72)] .ת' וי [.
סיבוב  – 3לתוך הרווח הבא לסרוג )ע'ש ,לעלות  3ע' 2 ,ע'מ( ,להמשיך לסרוג  3ע'מ בכל רווח לאורך כל הסיבוב ,לסיים
בע'ש לר' התפר הראשון מתחילת הסיבוב 54(58,64,68,72)] .קבוצות של  3עמודים [.
סיבוב  - 4לתוך העמוד האמצעי מבין  3העמודים לסרוג )ע'ש ,לעלות  4ע' ,ע'מ( ,דלג מעל  2הר' הבאים * ,לסרוג לר'
הבא )ע'מ ,לעלות ע' ,ע'מ( דלג מעל  2הר' הבאים * חזור על הפעולות בין הכוכביות עד סוף הסיבוב .סיים
בע'ש לר' תפר ראשון מתחילת הסיבוב.
סיבוב  – 5חזור על סיבוב .3
סיבוב  6עד ) - 23(25,27,29,33חזור על  2הסיבובים האחרונים ) 9(9,10,11,12,14פעמים.
סיבוב  * - (26,28,30,34) 24בין  2קבוצות של  3עמודים לסרוג )ע'מ 2 ,ע' ,ע'ש ,לעלות  2ע' 2 ,ע'מ ,לעלות  2ע' ,ע'ש,
לעלות  2ע' ,ע'מ( לסרוג ע'ש בין  2קבוצות של  3עמודים )חצי פרח נוצר(* חזור על הפעולות בין הכוכביות
לאורך כל הסיבוב ,חבר בע'ש לר' הראשון מתחילת הסיבוב 27(29,32,34,36)] .חצאי פרחים [.
לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.
להחליט איזה צד של השמלה יהיה הקדמי ולסמן אותו עם סמן צמר ,לתפור את  2חלקי כתף גופייה ימנית יחד.
)לא לתפור כתף שמלית ,אח" כ מחברים אליה כפתורים(
סיום פתח יד שמאלית,כתף שמאלית ופתח הצוואר
עם מסרגה  3.25מ"מ ,לחבר חוט לחלק אחורי ובמרכז של כתפייה שמאלית.
סיבוב  – 1לעלות ע'  ,לפזר ח'ע לאורך כל פתח היד באופן שווה ,להמשיך לפזר ח'ע באופן רציף לאורך הפתח הקדמי
וחלק אחורי של הגופייה
ולשים לב לסרוג  3ח'ע באותו המקום כל פעם שמגיעים לפינה של כתפייה .לסיים בע'ש לר' תפר ראשון.
סיבוב  * - 2לעלות  4ע' )ישמש אח"כ כלולאות לכפתורים( ,לדלג מעל הר' הבא ,ע'ש לראש שאחריו * לחזור על
הפעולות בין הכוכביות לאורך פתח היד והחלק הקדמי בלבד של כתפייה שמאלית .לסיים בע'ש ,לחתוך חוט
ולהסתיר קצוות.
סיום פתח יד ימין
עם מסרגה  3.25מ"מ ,חבר חוט באזור חיבור הכתפייה.
סיבוב  – 1לעלות ע' ,פזר ח'ע באופן שווה לאורך כל הפתח היד ,לסיים בע'ש לר' הראשון מתחילת הסיבוב.
סיבוב  * - 2לעלות  4ע' ,לדלג מעל הר' הבא ,לסרוג ע'ש לר' שאחריו* לחזור על הפעולות בין הכוכביות לאורך כל
הסיבוב .לסיים בע'ש ,לחתוך חוט ולהסתיר קצוות.
סיום
לתפור  3כפתורים לחלק אחורי של כתפייה שמאלית מנגד ללולאות שרשראות העיניים שנסרגו בחלק קדמי של כתפייה
שמאלית.
עם צבע אחר ,לרקום פרחים לפי ההנחיות בשרטוט.
להשחיל סרט סאטן בשורת תפרי ה-וי )סיבוב  2של החצאית( מאמצע חלק קדמי של השמלה ,לאורך כל ההיקף
ולסיים בקשירת פרפר.
טיפ :על החלק העליון של הגופייה ניתן לרקום מה שרוצים .אפשר לתפור פרחי בדים לקישוט או לסרוג פרחים.
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תורגם ע"י קרושה סקול – סריגה במסרגה אחת
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