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  Marigold  -  מריגולד: דוגמהשם ה

  ריבוע לשמיכהתיאור:          

  אינצ') לריבוע 12ס"מ ( 30.48:          מידה

  Worsted Weight           חוט:

  מ"מ 5.5מסרגה:     

  אינצ') 3.25ס"מ ( 8.26 –סיבובים ראשונים כ  3       :קנה מידה

  עיני שרשרת בפינות 2בתוספת צד י עמודים בכל אחצ 39 כמות תכים סופי:

 

 

 

  תכים מיוחדים

  עין שרשרת, עמוד 1עמוד,  -          ) V( ויתך 

  עין שרשרת, עמוד 1עמוד עומד,  -       עומד וי  תך

  עיני שרשרת, עמוד 2עמוד,  -         רחב וי תך

  עיני שרשרת, עמוד    2עמוד עומד,  – עומד רחב וי  תך

  עמודים 3עיני שרשרת,  2עמודים,  3: צדף

  עמודים 3עיני שרשרת,  2עמודים,  2עיני שרשרת,  3 :התחלתי  צדף 
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  עמודים 3עיני שרשרת,  2, עמודים 2עמוד עומד,  :צדף עומד (בתחילת שורה)

  עמודים 2עיני שרשרת,  2עמודים,  2 קטן: צדף

  עמודים 2עיני שרשרת,  2עיני שרשרת, עמוד,  3: קטן התחלתי צדף

  עמודים 2עיני שרשרת,  2עמוד עומד, עמוד, : צדף קטן עומד (בתחילת השורה)

  

להכניס את המסרגה לתך המיועד,  על מסרגה,לולאת בסיס עם  להתחיל את הסיבוב חצי עמוד עומד:

לולאות על המסרגה.  2דרך ולמשוך לולאה, ללפף חוט על מסרגה ולמשוך ללפף חוט על מסרגה 

, לסרוג עין שטוחה לתך כחלופה אתם יכולים, אם אתם לא מרגישים בנוח לסרוג תך עומד (הערה: 

  עין שרשרת וחצי עמוד באותו תך) 1המיועד, 

במקום עם לולאת הבסיס להחזיק את  על מסרגה, לולאת בסיסעם  הסיבובלהתחיל את  עמוד עומד:

להכניס את המסרגה לתך , גם אותו במקום ולהחזיקהאגודל או אצבע מורה, ללפף חוט על המסרגה 

לולאות  2ללפף חוט על מסרגה ולהעביר דרך בזהירות לולאה, ולמשוך המיועד, ללפף חוט על מסרגה 

, לסרוג אם אתם לא מרגישים בנוח לסרוג תך עומד , כחלופה אתם יכולים: . (הערהפעמיים על המסרגה

  )ייחשב כעמוד ראשוןשעין שרשרת ,  3לסרוג ו עין שטוחה לתך המיועד

 

עם אותו חוט מהסיבוב האחרון. אם אתם כפי שממשיכים  כל סיבוב מתחיל הבהרות המעצבת: 

  [בסוגריים]. מחליפים צבעים, אפשרויות להחלפת צבע חוט מצוינות ב

ולתוך הרווחים בין  עין שרשרת 1רווחים של ה, אתם תסרגו כמעט תמיד, לתוך 9עד  3 יםבסיבוב

  דילוג על כל עין שדולגה.ציין אלא אני הצדפות, לכן 

 

  תמונות ותרשימים

בשפה האנגלית, כוללת  everytrickonthehook.com -מפורסמת ב הזו  דוגמההגרסה המקורית של 

את ההוראות זו, תמצאו ה דוגמהההתכים ומיקומם. בסוף  כדי לסייע לכם בהמחשת תמונות ותרשימים

משמאל לימין, אלה מתורגמות. ההנחיות כתובות כפי שהן מופיעות בתמונות, התרשימים של ה

  : /ומופרדות באלכסון
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  דוגמההתחלת ה

  להתחיל בטבעת קסם / טבעת קסם כפולה

עמודים לתוך טבעת הקסם. לסגור את  11מכאן והילך).  הראשון כעמודנספר עיני שרשרת ( 3 :1סיבוב 

  הראשון. לא לנתק את החוט.לעמוד שטוחה עין לסגור בטבעת הקסם , 

  עמודים 12

עין  1עין שרשרת. [חצי עמוד בעמוד הבא,  1. של הסגירהעין שרשרת וחצי עמוד באותו תך  1: 2סיבוב 

  העמוד הראשון. לחצי פעמים. לסגור בעין שטוחה  11שרשרת] 

  עין שרשרת. 1רווחים של  12, יםי עמודאחצ 12

נספר ( עין שרשרת 1 עיני שרשרת ועמוד באותו רווח 4, הבא עין שרשרת 1לרווח עין שטוחה :3סיבוב 

עין  1ברווח  וי]. [ תך כלשהו עין שרשרת 1עומד ברווח וי ראשון) [אפשרות להחלפת צבע: תך ה וי כתך

  הראשון.לעמוד פעמים. לסגור בעין שטוחה  11] הבא שרשרת

  וי תכי 12

אינצ') אם  3.25ס"מ ( 8.26העיגול צריך להיות בגודל של כ  נקודה הזו! בקנה המידהזמן לבחון את 

אם שלכם ו מ"מ. תמדדו את העיגול 5.5ובמסרגה  worsted weightמסוג  אתם משתמשים בחוט 

 12ס"מ ( 30.48קרוב מאד או במדויק  ס"מ, הריבוע הסופי צריך להיות 8.26הגודל מתקרב ל 

להתאים מספר מסרגה ולהתחיל מחדש. תזכרו, זה בסדר אולי תרצו אינצ'). אם המידות שונות 

  להוסיף לריבוע המוגמר אם הוא קצת קטן. שהריבוע קצת יותר קטן. תמיד ניתן

  

 1 של עיני שרשרת ועמוד באותו רווח 5, הראשון הוי תךשרשרת של עין  1 רווחלעין שטוחה : 4סיבוב 

כלשהו]. עין שרשרת  1רווח ברחב עומד  וירחב) [אפשרות החלפת צבע: תך  ויתך נספר כ( עין שרשרת 

  הראשון. לעמוד פעמים. לסגור בעין שטוחה  11] הבא וישל תך עין שרשרת  1רחב ברווח  וי [תך 

  רחבים.וי  תכי 12

רות שלסרוג צדף קטן ראשון [אפרחב הראשון, ה ויתך של עיני שרשרת  2לרווח עין שטוחה :  5סיבוב 

עיני  2]. [צדף קטן ברווח של כלשהו רחב ויתך של עיני שרשרת  2לשינוי צבע: צדף קטן עומד ברווח 

  הראשון.עמוד לפעמיים. לסגור בעין שטוחה  11רחב הבא]  וישרשרת בתך 

  תכי צדף קטן. 12
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קטן הראשון, לסרוג הצדף של העיני שרשרת  2לרווח הבא, עין שטוחה לעמוד עין שטוחה :  6סיבוב 

]. [צדף כלשהו צדף קטןשל עיני שרשרת  2[אפשרות להחלפת צבע: צדף עומד ברווח התחלתי צדף 

  הראשון.לעמוד פעמים. לסגור בעין שטוחה  11] הבא ת בצדף הקטןרעיני שרש 2ברווח 

  תכי צדף. 12

ראשון, לסרוג צדף העיני שרשרת של צדף  2לרווח עמודים הבאים, עין שטוחה  2עין שטוחה ב : 7סיבוב 

 2בין  ברווח ]. עמודשל צדף כלשהועיני שרשרת  2[ אפשרות להחלפת צבע: צדף עומד ברווח התחלתי 

פעמים. לסגור בעין  11צדפים]  2של הצדף הבא, עמוד ברווח בין עיני שרשרת  2 צדפים. [ צדף ברווח 

  הראשון. לעמוד שטוחה 

  עמודים. 12צדפות,  12

צדף הראשון, של ה הבא עיני שרשרת 2לרווח עמודים הבאים, עין שטוחה  2עין שטוחה ב :  8סיבוב 

וי ]. תך כלשהו עיני שרשרת של צדף 2להחלפת צבע: צדף עומד ברווח [ אפשרות התחלתי לסרוג צדף 

בעמוד הבא  וי עיני שרשרת של הצדף הבא, תך 2. [צדף ברווח הבא צדפות 2שנסרג ברווח בין  בעמוד

  הראשון.לעמוד פעמים. לסגור בעין שטוחה  11צדפות]  2שנסרג ברווח בין 

  וי.תכי  12צדפות,  12 

של הצדף הראשון,  ,הבא עיני שרשרת 2 רווח לעמודים הבאים, עין שטוחה ה 2ב עין שטוחה :  9סיבוב 

 2 חצי עמוד עומד ברווח  :[ אפשרות להחלפת צבע עיני שרשרת 2 עין שרשרת וחצי עמוד באותו רווח 1

 עין שרשרת, עמוד 1(לסרוג   וי הבאעין שרשרת של תך  1]. [ברווח של כלשהו של צדףעיני שרשרת 

 2עין שרשרת), חצי עמוד ברווח  1עין שרשרת, עמוד כפול,  1פעמים,  3עין שרשרת, עמוד]  1כפול, [

  בחזרה האחרונה.   עמודהחצי את בלי לסרוג פעמים  12הבא] של צדף שרשרת עיני 

 72י עמודים, אחצ 12עמודים,  36עמודים כפולים,  24תכים מסביב כולל עין שרשרת ברווחים.  144

  עין שרשרת. 1של  רווחים

: בסיבוב זה ובסיבוב הבא נהיה מאד ספציפיים על אלה תכים ורווחים של עיני שרשרת לדלג, אז הבהרה

  אנא קראו את ההנחיות בעיון ועיינו בתמונות התרשימים באתר בעת הצורך.

י עמוד [ אפשרות להחלפת צבע: חצ אליושסגרנו  באותו חצי עמודעין שרשרת וחצי עמוד  1:  10סיבוב 

  פעמים.  3] בעין הבאה, חצי עמוד הבא עין שרשרת 1עומד בחצי עמוד כלשהו]. [ חצי עמוד ברווח 

עין  1, הבא עין שרשרת 1, עמוד ברווח הבאים ת, עמוד)רעין שרש 1( על דלג לעיני שרשרת,  2*

עין  1ברווח עמודים כפולים  2, [ הבאים עין שרשרת, חצי עמוד) 1(עמוד כפול, על דלג לשרשרת, 

עיני  3, הבא עין שרשרת 1עמודים כפולים ברווח  3] פעמיים, הבא תךעל הדלג ל, הבא שרשרת

 2תך הבא, על ה דלג ל, [ הבא עין שרשרת 1עמודים כפולים ברווח  3תך הבא, ה על דלגלשרשרת, 
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עין שרשרת,  1 (חצי עמוד, על דלג לעין שרשרת,  1] פעמיים, הבא עין שרשרת 1עמודים כפולים ברווח 

 עין שרשרת) 1 (עמוד, על דלגלעיני שרשרת,  2, הבא עין שרשרת 1, עמוד ברווח הבאים עמוד כפול)

פעמים.*  6, חצי עמוד בתך הבא] הבא עין שרשרת 1הבא, [ חצי עמוד ברווח בתך , חצי עמוד הבאים

העמוד לחצי בעין שטוחה אחרונים. לסגור הי עמודים אחצ 7בלי לסרוג את פעמים,  3חזור מ * עד * ל

  הראשון.

עיני שרשרת נספרים כ  2, רווח של 1עין שרשרת נספר כתך  1(בספירה רווח של צד תכים בכל  35

 8), צדבכל  13י עמודים (אחצ 52), צדבכל  2עמודים ( 8), צדבכל  14עמודים כפולים ( 56 תכים). 2

  עיני שרשרת בפינות. 3רווחים של   4), צדבכל  2עין שרשרת ( 1של  יםרווח

[ אפשרות להחלפת צבע: חצי עמוד  אליושסגרנו עין שרשרת וחצי עמוד באותו חצי עמוד  1: 11 סיבוב

  י העמודים הבאים. אחצ 6]. חצי עמוד ב שסגרנו אליובו עומד בחצי עמוד 

 1עמודים מקוצרים ברווח הבא של  2עמוד הבא, על הדלג לעיני שרשרת,  2י עמודים ברווח של אחצ 2* 

כפולים העמודים ה 2 על דלגלעמודים בעמוד הכפול הבא,  2כפול הבא, העמוד על הדלג לעין שרשרת, 

עיני  2לים, ועמודים כפ 3כפולים, (העמודים ה 2 על  דלגלעמודים בעמוד הכפול הבא,  3הבאים, 

 3כפולים הבאים, העמודים ה 2 על דלגל, רת בפינהעיני שרש 3 רווחעמודים כפולים) ב 3שרשרת, 

עמוד על דלג לעמודים בעמוד הכפול הבא,  2עמודים כפולים,  2 על דלגלעמודים בעמוד הכפול הבא, 

י עמודים אחצ 2עמוד הבא, העל דלג לעין שרשרת,  1עמודים מקוצרים ברווח הבא של  2כפול הבא, 

פעמים,  3י עמודים הבאים. * לחזור מ * עד * אחצ 13מ  דחעיני שרשרת, חצי עמוד בכל א 2ברווח של 

  חצי עמודים אחרונים. לסגור בעין שטוחה בחצי העמוד הראשון. 7בלי לסרוג את 

  צדתכים בכל  37

חצי  68), צדבכל  4י עמודים (אחצ 16), צדבכל  10עמודים ( 40), צדבכל  6עמודים כפולים ( 24

  עיני שרשרת בפינות. 2 רווחים של 4), צדבכל  17עמודים (

[ אפשרות להחלפת צבע: חצי עמוד  אותו חצי העמוד שסגרנו אליועין שרשרת וחצי עמוד ב 1 :12סיבוב 

עיני  2חצי עמוד,  (התכים הבאים. *  18 כל אחד מ]. חצי עמוד בשסגרנו אליועומד בחצי העמוד 

  מהתכים עד הפינה הבאה. * חד א, חצי עמוד בכל הפינעיני השרשרת ב 2 רווחשרשרת, חצי עמוד) ב

פעמים, לסרוג את החזרה האחרונה עד חצי העמוד הראשון. לסגור בעין שטוחה בחצי  3לחזור מ * עד * 

  העמוד הראשון.

  צדתכים בכל  35

  עיני שרשרת בפינות. 2רווחים של  4), צדבכל  39י עמודים (אחצ 156

  לחתוך החוט ולאבטח.
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  :הסברים לתמונות תרשים

  עמודים בטבעת קסם 12 :1סיבוב 

  (חצי עמוד, עין שרשרת) בכל עמוד :2סיבוב 

  בכל עמוד ויתך  :3סיבוב 

  וירחב בכל תך  ויתך : 4סיבוב 

  רחב וי תך בכל קטן צדף תך: 5סיבוב 

  צדף בכל צדף קטן: 6סיבוב 

  עמוד ברווח בין הצדפים צדף בכל צדף /: 7סיבוב 

  בכל עמוד ויצדף בכל צדף / תך : 8סיבוב 

חצי עין שרשרת /  1 /  עין שרשרת, עמוד כפול) X 3  ,1עין שרשרת, עמוד]  1(עמוד כפול, [  : 9סיבוב 

  עין שרשרת 1 עמוד בכל צדף /

 3עין שרשרת /  1עמודים כפולים ברווח  2עין שרשרת /  1ת / עמוד / רעיני שרש 2 תכים: 10סיבוב 

 2/  עין שרשרת 1עמודים כפולים ברווח של  3 עין שרשרת / 2 / עין שרשרת 1עמודים כפולים ברווח  

י עמודים בכל תך אחצ 13עיני שרשרת /  2עמוד /  / עין שרשרת 1/  עין שרשרת 1עמודים כפולים ברווח 

  וברווחים

עין  1דלג ( עמוד כפול, לעין שרשרת, עמוד) /  1דלג (לדילוג על תכים (בתיבה לבנה):  10סיבוב 

עין  1לג (חצי עמוד, לדדלג (עמוד כפול, עמוד, עמוד, עמוד, עמוד כפול) / ל/  מוד)שרשרת, חצי ע

  עין שרשרת). 1דלג (עמוד, לשרשרת, עמוד כפול) / 

עיני  2ברווח של  יםי עמודאחצ 2י עמודים סה"כ} / אחצ 13חצי עמוד בכל חצי עמוד {תכים:  11סיבוב 

עמודים בעמוד כפול  3עמודים בעמוד כפול /  2שרת / עין שר 1ברווח של  מקוצרים עמודים 2שרשרת / 

עמודים  3עיני שרשרת בפינות /  2עמודים כפולים) ברווח של  3עיני שרשרת,  2עמודים כפולים,  3/ (

י עמודים אחצ 2עין שרשרת /  1ברווח של  מקוצרים עמודים 2עמודים בעמוד כפול /  2בעמוד כפול / 

  עיני שרשרת 2ברווח של 

עמודים כפולים /  2דלג לדלג עמוד כפול / לדלג עמוד / ל דילוג על תכים (בתיבה לבנה): 11סיבוב 

  דלג עמודלדלג עמוד כפול / ל

עיני שרשרת  2עיני שרשרת, חצי עמוד) ברווח של  2חצי עמוד בכל תך / (חצי עמוד,  :  12סיבוב 

  בפינות.

  


