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  פאנץ' דספייק Spiked Punchשם הדוגמה: 
  ריבוע לשמיכהתיאור:          

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

  מ"מ 5.5מסרגה:     
  אינצ') 3.75ס"מ ( 9.525 –סיבובים ראשונים כ  4      קנה מידה:

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

 
 

  תכים מיוחדים
ולמשוך לולאה, למשוך את הלולאה נים המצוילהכניס את המסרגה לתך או הרווח  -  )Spike( נעוץתך 

לא אמור למשוך  נעוץלמעלה לגובה העבודה, ללפף ולמשוך דרך שתי הלולאות על המסרגה (הערה: תך 
את העבודה שלך למטה לכן חשוב לוודא כי משכת את הלולאה למעלה מספיק גבוה שלא תהיה 

  קריסה.) 
 

תך המיועד, לכדי להתחיל סיבוב, עם לולאת בסיס על המסרגה, להכניס את המסרגה  - חצי עמוד עומד
 לסרוג נוח לכםעל המסרגה (הערה: אם לא שללפף ולמשוך לולאה, ללפף ולמשוך דרך שתי הלולאות 

עין שרשרת וחצי עמוד באותו  1, המצוייןכחלופה אפשר לסרוג עין שטוחה לתוך התך תכים עומדים, 
  התך)
עם לולאת בסיס על מסרגה, להחזיק את לולאת הבסיס במקום עם  ,סיבוב כדי להתחיל עומד: עמוד

, המצויןלהכניס את המסרגה לתך  החוט המלופף במקום,את האגודל או אצבע מורה, ללפף ולהחזיק גם 
לולאות על המסרגה פעמיים. (הערה: אם לא נוח  2ללפף ולמשוך לולאה, בזהירות ללפף ולהעביר דרך 

שיספרו שרשרת , עיני  3 -המצויין ולסרוג עין שטוחה לתך אפשר לכם לסרוג תכים עומדים, כחלופה 
  )שלכם ראשוןהכעמוד 

  
  הערות המעצבת

אם אתם מחליפים צבעים, . האחרון הסיבוב מן החוט אותו עם ממשיך אתה כאילו מתחיל סיבוב כל
  ההנחיות לאפשרות זו מצוינות ב [בסוגריים].
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  תמונות 
בשפה האנגלית, כוללת  everytrickonthehook.com -הגרסה המקורית של דוגמה זו המפורסמת ב 

ת תמונות ותרשימים כדי לסייע לכם בהמחשת התכים ומיקומם. בסוף הדוגמה הזו, תמצאו את ההוראו
של התרשימים האלה מתורגמות. ההנחיות כתובות כפי שהן מופיעות בתמונות, משמאל לימין, 

  ומופרדות באלכסון: /
 

  התחלת הדוגמה
  עם טבעת קסם /טבעת קסם כפולה. להתחיל

  
 

פעמים.  4עיני שרשרת)  3עין שרשרת לאבטחת טבעת הקסם. (חצי עמוד בטבעת הקסם,  1: 1סיבוב 
  לחצי העמוד הראשון. לא לחתוך את החוט.  העין שטוחולסגור בלסגור את טבעת הקסם 

  עיני שרשרת.  3רווחים של  4, יםחצאי עמוד 4
  

כעמוד הראשון מפה והלאה),  עיני שרשרת (נספר 3עיני שרשרת הבא,  3: עין שטוחה לרווח 2סיבוב 
עין שרשרת, לדלג על החצי  1עיני שרשרת. [ 3 של עמודים) לתוך אותו רווח 2עיני שרשרת,  2(עמוד , 

עין  1פעמים.  3] הבא ני שרשרתעי 3עמודים) לתוך רווח  2עיני שרשרת,  2עמודים,  2עמוד הבא, (
  עין שטוחה לעמוד הראשון. ולסגור בשרשרת 

  עיני שרשרת 2פינות של  4עין שרשרת,  1רווחים של  4בכל צד),  4עמודים ( 16
 

עין שרשרת וחצי עמוד  1, הבא עיני שרשרת 2עין שטוחה לרווח של ו: עין שטוחה לעמוד הבא 3סיבוב 
  עיני שרשרת].  2עיני שרשרת [חלופה לשינוי צבע: חצי עמוד עומד באחד מהרווחים של  2באותו רווח 

העמודים  2עיני שרשרת, לדלג על  2עיני שרשרת.  *^ 2אותו רווח של עמוד ב עיני שרשרת וחצי 2
העמודים הבאים,^ (חצי עמוד,  2עיני שרשרת, לדלג על  2הבא,  עין שרשרת 1הבאים, חצי עמוד ברווח 

ים ומ ^ ל ^ פעם אחת ילחזור מ * ל * פעמ עיני שרשרת הבא. * 2עיני שרשרת, חצי עמוד) ברווח  2
  גור בעין שטוחה לחצי העמוד הראשון. נוספת. לס

  בפינות) 4בכל צד ו  2עיני שרשרת ( 2רווחים של  12בכל צד),  3( יםי עמודאחצ 12
 

עיני שרשרת [חלופה לשינוי צבע: עמוד עומד ברווח  3עיני שרשרת הבא,  2: עין שטוחה לרווח 4סיבוב 
. עיני שרשרת 2עמודים) באותו רווח של  2עיני שרשרת,  2עיני שרשרת באחת הפינות]. (עמוד,  2של 

ים, לדלג על חצי העמוד הבא, יעיני שרשרת הבא] פעמ 2עמודים ברווח  3*^[לדלג על חצי העמוד הבא, 
 ם ומ ^ עדיעיני שרשרת בפינה.* לחזור מ *עד * פעמי 2עמודים) ברווח  2עיני שרשרת,  2עמודים,  2^ (

  מוד הראשון. ^ עוד פעם אחת. לסגור בעין שטוחה אל הע
  עיני שרשרת בפינות 2רווחים של  4בכל צד),  10עמודים ( 40

  
 3.75ס"מ ( 9.525 צריך להיות בגודל של כ הריבוע שלכםזמן לבחון את קנה המידה! בנקודה הזו 

מ"מ. מדדו את  5.5 ובמסרגהשהוצע  worsted weight אם אתם משתמשים בחוט מצד לצד נצ')אי
הסופי צריך להיות קרוב מאד  התוצר, אינץ') 3.75( ס"מ 9.525 שלכם ואם הגודל מתקרב ל ריבועה

אינצ'). אם המידות שונות אולי תרצו להתאים מספר מסרגה ולהתחיל  12ס"מ ( 30.48או במדויק 
  מחדש. 
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עלולים להסיט אתכם קצת כי הם צפים מעל התכים של הסיבוב הקודם, אז כדי  התכים הנעוציםהערה: 
יפלו מעל העמוד הראשון, העמוד האמצעי בכל קבוצה  זההבסיבוב  יםחצאי העמודשימו לב כי לעזור, 

  עמודים , ובעמוד האחרון בכל צד. 3של 
 

ה צריך להיות העמוד האחרון זעין שרשרת וחצי עמוד באותו תך ( 1עין שטוחה לעמוד הבא,  :5סיבוב 
עיני שרשרת,  2) [חלופה לשינוי צבע: חצי עמוד עומד בעמוד האחרון באחד הצדדים]. *(חצי עמוד, בצד

לתוך חצאי  נעוצים םתכי 2עיני שרשרת בפינה, חצי עמוד בעמוד הבא, [ לסרוג  2חצי עמוד) ברווח 
, חצי מכסים הללו שהתכים הנעוציםהעמודים  2בדיוק מתחת,  לדלג על  3דילגנו בסיבוב  והעמוד עלי

חצי העמוד האחרון בחזרה ה פעמים בלי לסרוג את 3*  לחזור מ *עד פעמים. * 3בעמוד הבא] עמוד 
  האחרונה. לסגור בעין שטוחה לחצי העמוד הראשון. 

  תכים בכל צד 12
  עיני שרשרת בפינות.  2רווחים של  4בכל צד),  6( יםחצאי עמוד 24בכל צד),  6(תכים נעוצים  24

  
עין שרשרת וחצי עמוד באותו תך אליו סגרנו [חלופה לשינוי צבע: חצי עמוד עומד בתך  1 :6סיבוב 
 2עיני שרשרת, חצי עמוד) ברווח  2על החצי עמוד הבא (חצי עמוד,  געין שרשרת, לדל 1]. *^ החיבור

עיני  2עין שרשרת, לדלג על החצי עמוד הבא, [חצי עמוד בחצי העמוד הבא,  1עיני שרשרת בפינה, 
לחזור מ *עד * פעמים, ^ חצי עמוד בחצי העמוד הבא.  3הבאים]  הנעוצים םתכיה 2שרת, לדלג על רש

  . הראשון אחת נוספת. לסגור בעין שטוחה לחצי העמוד ים ומ ^ עד ^ פעםיפעמ
  סופרים עיני שרשרת)בכל צד (תכים  14
 1רווחים של  8בפינות),  4בכל צד ו  3עיני שרשרת ( 2רווחים של  16בכל צד),  6( יםחצאי עמוד 24

  בכל צד) 2עין שרשרת (
 

[חלופה לשינוי צבע: עמוד עומד ברווח עיני שרשרת  3 -ועין שרשרת הבא  1עין שטוחה לרווח  :7 סיבוב
 2עין שרשרת. *^ לדלג על חצי העמוד הבא, ( 1עין שרשרת אחרי החיבור]. עמוד באותו רווח של  1של 

עמודים  2לדלג על החצי עמוד הבא,  ,עיני שרשרת בפינה 2עמודים) ברווח  2עיני שרשרת,  2עמודים, 
פעמים,  3עיני שרשרת הבא]  2עמודים ברווח  3הבא,  עין שרשרת הבא, [לדלג על החצי עמוד 1ברווח 

לחזור מ *עד * פעמיים ומ ^ עד ^ עין שרשרת הבא, *   1עמודים ברווח  2לדלג על החצי עמוד הבא, ^ 
  עוד פעם אחת. לסגור בעין שטוחה לעמוד הראשון. 

  תכים בכל צד 17
  עיני שרשרת  2 פינות של  4בכל צד),  17עמודים ( 68
  
ד וחצי עמ [חלופה לשינוי צבע:עין שרשרת וחצי עמוד באותו תך  1לעמוד הבא,  עין שטוחה :8יבוב ס

, זה יהיה העמוד השלישי מהסוף של הצד]. *חצי עמוד ב התך אליו סגרנועומד בעמוד שנמצא מיד אחרי 
 3עמוד ב רשרת בפינה, חצי עיני ש 2עיני שרשרת , חצי עמוד) ברווח  2 ,העמודים הבאים, (חצי עמוד 2

 2בדיוק מתחת, לדלג על  6דילגנו בסיבוב ו בחצי העמוד עלי ם נעוציםתכי 2העמודים הבאים, [ לסרוג 
פעמים  3 לחזור מ *עד *פעמים. *  4הללו מכסים, חצי עמוד בעמוד הבא]  שהתכים הנעוציםהעמודים 

  העמוד הראשון.לחצי  לסגור בעין שטוחהחצי העמוד האחרון בחזרה האחרונה. ה בלי לסרוג את
  תכים בכל צד 19
  עיני שרשרת  2של  פינות 4בכל צד),  11( יםחצאי עמוד 44בכל צד),  8(תכים נעוצים  32
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חצי עמוד עומד בתך אליו  [חלופה לשינוי צבע:עין שרשרת וחצי עמוד באותו תך אליו סגרנו  1 :9סיבוב 
עין שרשרת, לדלג על  1עין שרשרת, לדלג על החצי עמוד הבא, חצי עמוד בחצי עמוד הבא,  1סגרנו]. *

עין שרשרת,  1עיני שרשרת בפינה, [ 2עיני שרשרת, חצי עמוד) ברווח  2החצי עמוד הבא, (חצי עמוד, 
התכים  2עיני שרשרת, לדלג על  2ם, [לדלג על החצי עמוד הבא, חצי עמוד בחצי עמוד הבא] פעמיי

החצי  בלי לסרוג אתפעמים  3 לחזור מ *עד *פעמים.*  4הבאים, חצי עמוד בחצי עמוד הבא]  הנעוצים
  לחצי העמוד הראשון. לסגור בעין שטוחהעמוד האחרון בחזרה האחרונה. 

  תכים בכל צד (סופרים עיני שרשרת) 21
 1רווחים של  16בכל צד והפינות),  4עיני שרשרת ( 2רווחים של  20בכל צד),  9( ים חצאי עמוד 36

  בכל צד) 4עין שרשרת (
  

עמוד עומד  [חלופה לשינוי צבע:עיני שרשרת  3 -ועין שרשרת הבא  1לרווח  עין שטוחה :10סיבוב 
 2עין שרשרת. לדלג על החצי עמוד הבא,  1עמוד באותו רווח  עין שרשרת אחרי הסגירה]. 1ברווח 

עמודים)  2ת, רשרשעיני  2עמודים,  2דלג על החצי עמוד הבא, (עין שרשרת הבא. *^ל 1עמודים ברווח 
עין שרשרת הבא]  1עמודים ברווח  2לדלג על החצי עמוד הבא, עיני שרשרת בפינה הבאה,  [ 2 -ב

פעמים, ^ [ לדלג על החצי  4עיני שרשרת הבא]  2עמודים ברווח  3הבא,  לדלג על החצי עמודיים, [פעמ
לחזור מ *עד * פעמיים ומ ^ עד ^ עוד פעם ם.* יעין שרשרת הבא] פעמי 1עמודים ברווח  2עמוד הבא, 

  לעמוד הראשון. לסגור בעין שטוחה אחת.
  תכים בכל צד 24
  עיני שרשרת  2של  פינות 4בכל צד),  24עמודים ( 96

  
חצי עמוד  [חלופה לשינוי צבע:עין שרשרת וחצי עמוד באותו תך  1לעמוד הבא,  עין שטוחה: 11סיבוב 

עומד בעמוד שנמצא מיד אחרי התך אליו סגרנו, זה יהיה העמוד החמישי מהסוף של הצד]. * חצי עמוד 
ה, חצי עמוד ב עיני שרשרת בפינ 2עיני שרשרת, חצי עמוד) ברווח  2 ,העמודים הבאים, (חצי עמוד 4ב 
 2בדיוק מתחת, לדלג על  9דילגנו בסיבוב  ובחצי העמוד עלי תכים נעוצים 2העמודים הבאים, [לסרוג  5

בלי פעמים  3 לחזור מ *עד *פעמים.  5הללו מכסים, חצי עמוד בעמוד הבא]  שהתכים הנעוציםהעמודים 
  .צי עמוד הראשוןלח לסגור בעין שטוחההחצי עמוד האחרון בחזרה האחרונה,  לסרוג את

  תכים בכל צד 26
  עיני שרשרת  2של  פינות 4בכל צד),  16( יםחצאי עמוד 64בכל צד),  10( תכים נעוצים 40
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ד בתך אליו מחצי עמוד עו [חלופה לשינוי צבע:ו סגרנו עין שרשרת וחצי עמוד באותו תך אלי 1 :12סיבוב 
עין שרשרת,  1ים, יהבא, חצי עמוד בחצי עמוד הבא] פעמעין שרשרת, לדלג על החצי עמוד  1סגרנו]. * [

 1[ת בפינה, רעיני שרש 2עיני שרשרת, חצי עמוד) ברווח של  2לדלג על החצי עמוד הבא, (חצי עמוד, 
עיני שרשרת, לדלג על  2פעמים, [ 3עין שרשרת, לדלג על חצי העמוד הבא, חצי עמוד בחצי עמוד הבא] 

בלי לסרוג פעמים  3 לחזור מ *עד *פעמים.*  5עמוד בחצי עמוד הבא]  , חציהתכים הנעוצים הבאים 2
  .לחצי עמוד הראשון לסגור בעין שטוחה. החצי עמוד האחרון בחזרה האחרונה את
  תכים בכל צד (סופרים את עיני השרשרת) 28
 1רווחים של  24בכל צד ובפינות),  5עיני שרשרת ( 2רווחים של  24בכל צד),  12( יםחצאי עמוד 48

  בכל צד) 6עין שרשרת (
  

עמוד עומד  [חלופה לשינוי צבע:עיני שרשרת  3 -ו הבא עין שרשרת 1לרווח  עין שטוחה :13סיבוב 
עין שרשרת. [ לדלג על החצי עמוד  1עין שרשרת אחרי החיבור]. עמוד באותו רווח של  1ברווח של  

עיני  2עמודים ,  2ם. *^לדלג על החצי עמוד הבא, (יעין שרשרת הבא] פעמי 1עמודים ברווח  2הבא, 
עין  1עמודים ברווח  2עיני שרשרת בפינה, [לדלג על החצי עמוד הבא,  2עמודים) ברווח  2שרשרת, 

פעמים, ^  5עיני שרשרת הבא]  2עמודים ברווח  3פעמים, [לדלג על החצי עמוד הבא,  3שרשרת הבא] 
לחזור מ *עד * פעמיים ומ ^ פעמים.*  3עין שרשרת הבא]  1עמודים ברווח  2[לדלג על החצי עמוד הבא, 

  .לעמוד הראשון לסגור בעין שטוחה עד ^ עוד פעם אחת.
  בכל צד תכים 31

  עיני שרשרת בפינות 2רווחים של  4בכל צד),  31עמודים ( 124
 

חצי עמוד  [חלופה לשינוי צבע:עין שרשרת  וחצי עמוד באותו תך  1לעמוד הבא,  עין שטוחה :14סיבוב 
עומד בעמוד שנמצא מיד אחרי התך אליו סגרנו, זה יהיה העמוד השביעי מהסוף של הצד]. * חצי עמוד ב 

 7עיני שרשרת בפינה, חצי עמוד ב  2עיני שרשרת, חצי עמוד) ברווח  2העמודים הבאים, (חצי עמוד,  6
 2בדיוק מתחת, לדלג על  12 דילגנו בסיבוב ובחצי העמוד עלי תכים נעוצים 2לסרוג עמודים הבאים, [

פעמים  3 עד * לחזור מ *פעמים.*  6חצי עמוד בעמוד הבא]  הללו מכסים, שהתכים הנעוציםהעמודים 
  לחצי עמוד הראשון. לסגור בעין שטוחההחצי עמוד האחרון בחזרה האחרונה.  בלי לסרוג את

  תכים בכל צד 33
  עיני שרשרת  2של  פינות 4בכל צד),  21( יםחצאי עמוד 84בכל צד),  12( תכים נעוצים 48
  

 יםחצאי העמוד 7עמוד עומד בתך אליו סגרנו]. עמוד ב  [חלופה לשינוי צבע:עיני שרשרת  3 :15סיבוב 
עיני שרשרת בפינה, עמוד בכל אחד מחצאי  2עמודים) ברווח  2עיני שרשרת,  2עמודים,  2הבאים. *(

פעמים, לסרוג את החזרה  3 לחזור מ *עד *.* הפינה הבאלאורך הצד עד ל והתכים הנעוצים יםהעמוד
  .לסגור בעין שטוחההאחרונה עד לעמוד הראשון. 

  תכים בכל צד 37
  עיני שרשרת בפינות 2רווחים של  4בכל צד),  37עמודים ( 148

  
חצי עמוד עומד בתך אליו  [חלופה לשינוי צבע:עין שרשרת וחצי עמוד באותו תך אליו סגרנו  1 :16סיבוב 

עיני  2עיני שרשרת, חצי עמוד) ברווח של  2העמודים הבאים. *(חצי עמוד,  9סגרנו]. חצי עמוד ב 
פעמים,  3 לחזור מ *עד *שרשרת בפינה, חצי עמוד בכל אחד מהעמודים לאורך הצד עד לפינה הבאה.* 

  .לחצי עמוד הראשון שטוחהלסגור בעין לסרוג את החזרה האחרונה עד לחצי העמוד הראשון. 
  תכים בכל צד 39

  עיני שרשרת  2של  פינות 4בכל צד),  39( יםחצאי עמוד 156
  

  לאבטח את כל הקצוות. ,לנעולולחתוך 
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  תרשימים:- התרגום של התמונות
  לתוך טבעת קסם X 4עיני שרשרת) 3: (חצי עמוד, 1סיבוב 

  
 ,עין שרשרת 1עיני שרשרת/  3עמודים) בכל אחד מהרווחים של  2עיני שרשרת,  2עמודים,  2: (2יבוב ס

  לדלג על חצי עמוד
  

עיני שרשרת/ חצי עמוד  2 עיני שרשרת בפינה / 2חצי עמוד) ברווח  ,עין שרשרת 1: (חצי עמוד, 3סיבוב 
  עיני שרשרת 2עין שרשרת/  1ב 
  

עמודים בכל אחד  3עיני שרשרת בפינה/  2עמודים) ברווח  2שרשרת,  עיני 2עמודים,  2( :4סיבוב 
  עיני שרשרת 2מהרווחים של 

  
חצי עמוד בעמוד האחרון/  עיני שרשרת בפינה / 2חצי עמוד) ברווח  ,עין שרשרת 1: (חצי עמוד, 5סיבוב 

  שון/ חצי עמוד בעמוד הרא3בחצאי עמוד מסיבוב  תכים נעוצים 2חצי עמוד בעמוד האמצעי/ 
  

עין שרשרת, לדלג על  1עיני שרשרת בפינה / 2חצי עמוד) ברווח  ,עין שרשרת 1: (חצי עמוד, 6סיבוב 
עין שרשרת , לדלג על  1/ חצי עמוד בחצי עמוד/ התכים הנעוצים עיני שרשרת, לדלג על  2חצי עמוד/ 
  חצי עמוד

  
עין  1עמודים ברווח  2 שרשרת בפינה/עיני  2עמודים) ברווח  2עיני שרשרת,  2עמודים,  2( : 7סיבוב 

  תרעין שרש 1עמודים ב  2עיני שרשרת/  2עמודים בכל רווח של  3שרשרת/ 
  

העמודים  3חצי עמוד ב  עיני שרשרת בפינה / 2חצי עמוד) ברווח  ,עין שרשרת 1: (חצי עמוד, 8סיבוב 
העמודים  3ב / חצי עמוד  6מסיבוב  בחצי עמודתכים נעוצים  2האחרונים/ חצי עמוד בעמוד האמצעי/ 

  הראשונים
  

עין שרשרת, לדלג על  1  עיני שרשרת בפינה / 2חצי עמוד) ברווח  ,עין שרשרת 1: (חצי עמוד, 9סיבוב 
לדלג על החצי  עין שרשרת , 1/ חצי עמוד בחצי עמוד/ על הנעיצות עיני שרשרת, לדלג  2חצי עמוד/ 

  עמוד
  

 1 מעמודים בכל אחד  2 עיני שרשרת בפינה/ 2עמודים) ברווח  2עיני שרשרת,  2עמודים,  2( :10סיבוב 
  עין שרשרת 1 מעמודים בכל אחד  2עיני שרשרת/  2 מעמודים בכל אחד  3עין שרשרת/ 

  
העמודים  5חצי עמוד ב  עיני שרשרת בפינה / 2חצי עמוד) ברווח  ,עין שרשרת 1(חצי עמוד,  :11סיבוב 

העמודים  5/ חצי עמוד ב  9תכים נעוצים בחצי עמוד מסיבוב  2האחרונים/ חצי עמוד בעמוד האמצעי/ 
  הראשונים

  
עין שרשרת, לדלג על  1 עיני שרשרת בפינה / 2חצי עמוד) ברווח  ,עין שרשרת 1: (חצי עמוד, 12סיבוב 

  לדלג על חצי עמוד עין שרשרת, 1חצי עמוד בחצי עמוד/ / הנעיצות עיני שרשרת, לדלג על  2חצי עמוד/ 
  

 1 מעמודים בכל אחד  2 עיני שרשרת בפינה/ 2עמודים) ברווח  2עיני שרשרת,  2עמודים,  2( :13סיבוב 
  עין שרשרת 1 מעמודים בכל אחד  2עיני שרשרת/  2 מעמודים בכל אחד  3עין שרשרת/ 

  
העמודים  7חצי עמוד ב  עיני שרשרת בפינה / 2 עמוד) ברווח , חציעין שרשרת 1: (חצי עמוד, 14סיבוב 

העמודים  7/ חצי עמוד ב  12תכים נעוצים בחצי עמוד מסיבוב  2 האחרונים/ חצי עמוד בעמוד האמצעי/
  הראשונים
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עמוד בכל אחד מהתכים  עיני שרשרת בפינה/ 2עמודים) ברווח  2עיני שרשרת,  2עמודים,  2( :15סיבוב 
  לאורך הצד

  
חצי עמוד בכל אחד  עיני שרשרת בפינה/ 2עמודים) ברווח  2עיני שרשרת,  2עמודים,  2( :16סיבוב 

  מהתכים לאורך הצד


