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In The Yarn Garden –  35-27, סיבובים רביעיחלק 

© Charlotta Wadman, In the Yarn Garden, 2016. All rights reserved. 

 
כל הדוגמאות מוגנות בזכויות יוצרים. אינכם מורשים להעתיק, לייצר, להפיץ, למכור או לערוך אותן, כחלקים או חשוב: 

התוצר המוגמר, אך אינכם מורשים להשתמש בתמונות שלי כדי לקדם את המכירה.  כדוגמא שלמה. אתם מוזמנים למכור את

  ./http://intheyarngarden.blogspot.comאנא, תנו לי קרדיט כמעצבת של הדוגמא. אתם בהחלט מוזמנים לשתף קישור לבלוג שלי

 קיצורים

 חצי עמוד חובק קדמי ח"ק ע"ח עין שרשרת ע"ש

 עמוד כפול חובק קדמי ח"ק כ"ע חצי עמוד ח"ע

 עמוד קצר חובק אחורי ע"ק ח"א וד כפולעמ ע"כ

   עמוד קצר ע"ק

 סימנים

 * * יש לחזור על ההוראות שבין הכוכביות כמות הפעמים המצויינת.

 ) ( ההוראות בתוך הסוגריים מתבצעות בתוך אותו תך.

 טיפים ייכתבו בצבע כחול. :טיפים

 
{image 1} –Image reference. 
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 4חלק  –תכים מיוחדים 

 

 תכים, ח"ע בתך הבא. 2עמודים בתך הבא, לדלג  5תכים,  2לדלג  –תך מניפה 
 

 – עמוד כפול חובק קדמי

, חוט על המסרגה חלק הקדמי לאחורי מסביב לתך המצוייןחוט על המסרגה פעמיים, להכניס את המסרגה מה

לולאות, חוט נוסף ולסגור את השתיים  2לולאות, חוט נוסף ולסגור עוד  2ולצאת חזרה, חוט על המסרגה ולסגור 

 האחרונות.

 

 – ים יחדחובק קדמי יםכפול יםעמוד

, חוט על המסרגה חלק הקדמי לאחורי מסביב לתך המצוייןחוט על המסרגה פעמיים, להכניס את המסרגה מה

 2* עד * פעם נוספת )-לולאות*, לחזור מ 2סגור חוט על המסרגה וללולאות על המסרגה(, * 4) ולצאת חזרה

, הבאחלק הקדמי לאחורי מסביב לתך חוט על המסרגה פעמיים, להכניס את המסרגה מה, (לולאות על המסרגה

* עד * -לולאות*, לחזור מ 2סגור חוט על המסרגה ול* לולאות על המסרגה(, 5) חוט על המסרגה ולצאת חזרה

 הלולאות יחד. 3חוט על המסרגה ולסגור את  ,(לולאות על המסרגה 3פעם נוספת )

 

 – תכים עומדים

 .כאןניתן למצוא הוראות עם תמונות לתכים עומדים 

 

 חומרים וצבעים

 .3תנה ומסרגה מס' חוט כו

 :4הצבעים בסיבובים של חלק 

 טבעי 27סיבוב  -

 טבעי 28סיבוב  -

 צהוב 29סיבוב  -

 ירוק פיסטוק 33סיבוב  -

 טבעי 33סיבוב  -

 ירוק פיסטוק 32סיבוב  -

 ליים 33סיבוב  -

 טבעי 34סיבוב  -

 ליים 35סיבוב  -

 

 

 

 

http://www.petalstopicots.com/2013/10/crochet-standing-stitches/
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 הוראות

 

 27סיבוב 
 

 סיבוב זה נסרג בלולאות האחוריות בלבד!!
 

שימו לב!! התך הראשון שבו תתחילו את הסיבוב יקבע היכן יהיו הפינות של הכרית! אתם כמובן מוזמנים להתחיל 
יהווה פינה בכרית.  91ול חובק שני מסיבוב כל עמוד כפבתך אחר. במידה ותתחילו את הסיבוב כפי שמוצע בהוראות, 

 מהם יהיו בפינות(. 4, 91עמודים בודדים כאלה בסיבוב  8יש במילים אחרות: )
 

)נחשבת כח"ע ראשון( או ח"ע עומד {. ע"ש 9}תמונה  99עמוד כפול חובק בודד בסיבוב  להתחיל בתך שנמצא מעל
 {.2התכים הבאים }תמונה  7-{, ח"ע ב9}תמונה 

 
 

{, 5{, )עמוד, ע"ש, עמוד( בתך הבא }תמונה 4התכים הבאים }תמונה  2-, עמוד ב{3}תמונה  תכים הבאים 6-* ע"ק ב
 {. *7תכים הבאים }תמונה  93-{, ח"ע ב6תכים הבאים }תמונה  6-התכים הבאים, ע"ק ב 2-עמוד ב

 
 ח"ע האחרונים בחזרה האחרונה. 8פעמים, לא לסרוג את  8* עד * סה"כ -לחזור מ

 
 {.8שונה או בח"ע העומד בעין שטוחה. לנתק חוט ולהטמיע קצוות }תמונה לסגור בע"ש הרא

 
 רווחים של ע"ש(. 8-עמודים ו 48ע"ק,  96ח"ע,  904תכים ) 248סה"כ 

 
 .5, ראו תמונה 22קבוצות העמודים מסיבוב  2טיפ: הרווחים אמורים להיות מעט שמאלה מהאמצע של 

 

 

 

 

 

 

Round 27 
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 28סיבוב 
 

 התמונות הראשונות. השורה צריכה 7-שימו לב!! כדי שהתמונות יהיו ברורות יותר, השתמשו בצבע חוט שונה ב

 להיסרג בצבע טבעי.
 
 

 {.2{. ע"ק באותו תך }תמונה 9ברווח כלשהוא. ע"ש )נחשבת כח"ע ראשון( או ח"ע עומד }תמונה מתחילים 
 

{, )עמוד, ע"ק( בתך הבא, )ע"ק, ח"ע(  4התכים הבאים }תמונה  29-וד ב{, עמ3* )ע"ק, עמוד( בתך הבא }תמונה 
 * {.7{, )ח"ע, ע"ק( ברווח הבא }תמונה 6}תמונה  תכים הבאים 39-{, ח"ע ב5ברווח הבא }תמונה 

 
 )ח"ע, ע"ק( בחזרה האחרונה.-פעמים. לא לסרוג את ה 4* עד * סה"כ -לחזור מ

 
 {.8לנתק חוט ולהטמיע קצוות }תמונה  ה או בח"ע העומד בעין שטוחה.לסגור בע"ש הראשונ

 
 עמודים(. 924ע"ק,  96ח"ע,  932תכים ) 272סה"כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Round 28 
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 29סיבוב 
 

 סיבוב זה נסרג בלולאות האחוריות בלבד!!
 

 מתחילים בתך כלשהוא. ע"ש )נחשבת כח"ע ראשון( או ח"ע עומד. ח"ע בכל תך מסביב.

 

 {.2לנתק חוט ולהטמיע קצוות }תמונה  ה או בח"ע העומד בעין שטוחה.לסגור בע"ש הראשונ

 

 .ח"ע 272סה"כ 
 

 

 
 
 
 

 

 

Round 29 
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 33סיבוב 

 

{, ע"ש )נחשבת כח"ע ראשון( או ח"ע 3}תמונה  28ח"ע בסיבוב  33מתחילים בח"ע הראשון מתוך קבוצה של 

 {.3עומד }תמונה 

 

 {. *6תכים הבאים }תמונה  38-{, ח"ע ב5-ו 4, 3, 2תכי מניפה }תמונות  5* 
 

 בחזרה האחרונה. האחרון ח"עפעמים. לא לסרוג את ה 4* סה"כ  * עד-לחזור מ

 

 {.7לנתק חוט ולהטמיע קצוות }תמונה  ה או בח"ע העומד בעין שטוחה.לסגור בע"ש הראשונ

 

 (.תכי מניפה 23ח"ע +  352=  עמודים 333ח"ע,  372תכים ) 272סה"כ 

 

 

 

Round 30 
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 33סיבוב 

 

 {.3מתחילים בח"ע הרביעי לפני תך מניפה. ע"ש )נחשבת כח"ע ראשון( או ח"ע עומד }תמונה 

 

)למטה  28{, ]ע"כ בלולאה הקדמית בתך מסיבוב 4תכים הבאים }תמונה  4-{, ח"ע ב3-ו 2תכי מניפה }תמונות  6* 

{(, לדלג תך אחד, ח"ע 6-ו 5, 4ות שנסרג לאחר רווח של ע"ש }תמונ 6-משמאל, זוהי הלולאה הקדמית של הח"ע ה

התכים הבאים  2-{, לדלג תך אחד, ח"ע ב8{, ע"כ באותה לולאה קדמית }תמונה 7התכים הבאים }תמונה  2-ב

 {. *33תכים הבאים }תמונה  4-{, ח"ע ב33פעמים }תמונה  4 [עד {[. לחזור על ] 9}תמונה 

 

 ון בחזרה האחרונה.פעמים, לא לסרוג את ח"ע האחר 4* עד * סה"כ -לחזור מ

 

 {.32לסגור בע"ש הראשונה או בח"ע העומד בעין שטוחה. לנתק חוט ולהטמיע קצוות }תמונה 

 

 תכי מניפה(. 24ע"כ,  32ח"ע,  96ע"כ =  32עמודים,  323ח"ע,  323תכים ) 272סה"כ 

 

 .28תכים מסיבוב  5טיפ: בין תכי הזיגזג )העמודים הכפולים שנסרגים באותה לולאה קדמית( אמורים להפריד 
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 32סיבוב 

 

)נחשבת כח"ע ראשון( או ח"ע עומד מניפות. ע"ש  6בעמוד השלישי במניפה הראשונה מתוך קבוצה של מתחילים 

 {.3}תמונה 

 

 {. *4תכים הבאים }תמונה  38-{, ח"ע ב3-ו 2תכי מניפה }תמונות  5* 

 

 פעמים, לא לסרוג את הח"ע האחרון בחזרה האחרונה. 4* סה"כ  * עד-לחזור מ

 

 {.5לסגור בע"ש הראשונה או בח"ע העומד בעין שטוחה. לנתק חוט ולהטמיע קצוות }תמונה 

 

 תכי מניפה(. 23ח"ע,  352=  עמודים 333ח"ע,  372תכים ) 272סה"כ 

 

 

 

 

 

 

 

Round 32 
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 33סיבוב 
 

 התמונות הראשונות. השורה צריכה 4-שימו לב!! כדי שהתמונות יהיו ברורות יותר, השתמשו בצבע חוט שונה ב

 .ירוק לייםלהיסרג בצבע 
 

מתחילים בעמוד השלישי של המניפה הראשונה באחת מקבוצות המניפות. ע"ש )נחשבת כח"ע ראשון( או ח"ע 

 {.3עומד }תמונה 

 

 {. *4תכים הבאים }תמונה  44-{, ח"ע ב3-ו 2תכי מניפה }תמונות  4* 

 

 פעמים, לא לסרוג את ח"ע האחרון בחזרה האחרונה. 4* עד * סה"כ -לחזור מ

 

 {.5לסגור בע"ש הראשונה או בח"ע העומד בעין שטוחה. לנתק חוט ולהטמיע קצוות }תמונה 

 

 תכי מניפה(. 36ח"ע,  376=  עמודים 83ח"ע,  392תכים ) 272סה"כ 
 

 
 
 
 

Round 33 
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 34סיבוב 

 

 . הן מאוד עוזרות.שבדף הבא ר ותנסו לעקוב בעזרת התמונותסיבוב קצת קשה אז קחו אווי

 

 "קעראשון( או  "קעת כוע"ש )נחשב 2מתחילים בעמוד השלישי של המניפה הראשונה באחת מקבוצות המניפות. 

 {.2ע"ק בתך הבא }תמונה  {.3עומד }תמונה 

 

{, )עמוד, ע"ש, עמוד( באותו תך כמו הע"ק 3פעמים }תמונה  3תכים הבאים[  3-תכים הבאים, ע"ד ב 3-* ]עמוד ב

תכים הבאים }תמונה  6-{, ח"ע ב5תכים הבאים }תמונה  3-התכים הבאים, ע"ק ב 2-{, עמוד ב4הקודם }תמונה 

{, ]לסרוג 9תכים הבאים }תמונה  5-ד, ח"כ ב{, לדלג תך אח8-ו 7, 6}תמונות  33{, ע"כ ח"ק סביב הע"כ מסיבוב 6

שנמצא מצד ימין והרגל השניה סביב ע"כ מסיבוב  33ע"כ ח"ק יחד, כאשר רגל אחת שלהם סביב ע"כ מסיבוב  2

פעמים, ע"כ ח"ק  3אים[. לחזור על ] עד [ ים הבתכ 5-{, לדלג תך אחד, ח"ע ב33שנמצא בצד שמאל }תמונה  33

 3-{, ע"ק ב32תכים הבאים }תמונה  6-{, לדלג תך אחד, ח"ע ב33}תמונה  שנמצא בצד ימין 33מסיבוב סביב ע"כ 

 2-{, ע"ק ב34{, )עמוד, עין, עמוד, ע"ק( בתך הבא }תמונה 33תכים הבאים }תמונה  2-תכים הבאים, עמוד ב

 התכים הבאים. *

 

 הע"ק האחרונים בחזרה האחרונה. 2* עד *, לא לסרוג את -לחזור מ

 

 {.35לסגור בע"ש השניה או בקצה הע"ק העומד בעין שטוחה. לנתק חוט ולהטמיע קצוות }תמונה 

 

 רווחים(. 8-ו ע"כ חובקים יחד 2פעמים  32ח"ק, ע"כ  8עמודים,  68ק, ע" 72ח"ע,  328תכים ) 288סה"כ 
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 Round 34 
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 35סיבוב 

 

 סיבוב התרגעות לסיום החלק הרביעי  מגיעאחרי שעמדנו בגבורה בסיבוב הקודם, 

 

 א בהתחלה של אחת הצלעות הארוכות.ח שנמצמתחילים ברוו

 {.3)נחשבת כח"ע ראשון( או ח"ע עומד }תמונה ע"ש 

 

ח"ע  2{, 4תכים הבאים }תמונה  23-{, ח"ע ב3ח"ע ברווח הבא }תמונה  2{, 2תכים הבאים }תמונה  49-* ח"ע ב

 {. *5}תמונה ברווח הבא 

 

 פעמים, לא לסרוג את הח"ע האחרון בחזרה האחרונה. 4* עד * סה"כ -לחזור מ

 

 {.6לסגור בע"ש הראשונה או בח"ע העומד בעין שטוחה. לנתק חוט ולהטמיע קצוות }תמונה 

 

 ח"ע. 334סה"כ 

 
 

 

 

 מתם את החלק הרביעי של הפרוייקט!מזל טוב!! סיי
 

 ס"מ. 37-הקוטר הוא כ 35מידות: לאחר סיבוב 
 

Round 35 


