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 שמיכת דוגמאות "חברים מסביב לעולם"

 (Sari Åström"  של שרי אסטרום )Cheerful Echinacea אכיניצאה עליזה "
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 מידע כללי:

 .0808, צבע כותנה 08%-אקרליק ו 08%גר מחוט המשלב  08 -כ ,HjerteGarn SOONחוט: 

 (KnitPro Soft Gripמ"מ ) 5:  ת קרושהמסרג

 מספרים ומחט בשביל לסגור ולאבטח את הקצוות.

 רמזים לקריאת הדוגמה 

*...* לחזור על ההוראות בין הכוכביות כמספר הפעמים המצוין. זה לרוב מתייחס למספר הוראות החוזרות ברצף 

 בשביל להשלים צד. 

 ).....(  לחזור על ההוראות בין הסוגרים כמספר הפעמים המצוין. זוהי רמה נמוכה יותר של הוראות חוזרות.

 בסגול ובגופן מוטה הם עבור הדרכה ועזרה במהלך הדוגמה.ט בין הסוגרים ] [, כתובים סרמזים וטק ות,הער

הערה: הדוגמא היא עבור אכיניציאה עליזה בצבע אחד, אבל היא מתאימה מצוין גם עם כמה צבעים! אם אתם 

 .הנספחרוצים להשתמש ביותר צבעים בבקשה ראו בשביל זה את 

 תכים:

 מוד כפול, עמוד חובק אחורי, עמוד מקוצר חובק אחורי.עין שרשרת, עין שטוחה, חצי עמוד, עמוד מקוצר, עמוד, ע

 תכים מיוחדים:

  שצוינו.ים תכאו  תך ובאותחצי עמוד ועמוד כפול ע"י סריגת  צד האחורי של העבודהתות יסרגו ב: תכי תותתך 

  ם, להכניס ישרשרת, * ללפף פעמי עיני 3יחד באותו התך(:  עמודים כפולים  0) עמודים כפולים תחילי 4מקבץ

לחזור  [.שתי לולאות על המסרגה]ם* ילולאות( פעמי 2דרך  משוך, )ללמשוך את החוטאת המסרגה לאותו תך, 

 הלולאות.  0ך דרך כל , ללפף ולמשו[לולאות על המסרגה 0] פעמים  2מ* עד * עוד 

  את המסרגה לאותו תך ם, להכניס יעמודים כפולים יחד באותו התך(:  * ללפף פעמי 0) עמודים כפולים 4מקבץ

פעמים  3לחזור מ* עד * עוד  [.שתי לולאות על המסרגה]ים* ילולאות( פעמ 2ולמשוך את החוט, )למשוך דרך 

 הלולאות.  5 כל , ללפף ולמשוך דרך[לולאות על המסרגה 5]

 2 עלי עמודים כפולים  0 שרשרת שנמצא לפני מקבץ ינעי 3ח ו: להכניס את המסרגה ברוחצאי עמוד יחד/

הבא עיני שרשרת  3 ברווחלהכניס את המסרגה  ,[1]תמונה [לולאות על המסרגה 2]כותרת ולמשוך את החוט 

 [3תמונה ]הלולאות  3ללפף ולמשוך את החוט דרך [ 2]תמונה  [לולאות על המסרגה 3] ולמשוך את החוט
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  2דרך  למשוךעמודים יחד באותו תך(: * ללפף, להכניס את המסרגה לתך, למשוך את החוט,  3) תך בועה 

 0, ללפף ולמשוך דרך [לולאות על המסרגה 0] םי.  לחזור מ * עד * עוד פעמי[לולאות על המסרגה 2] לולאות*

 . הלולאות

 אותה דרך החלק התחתון של אותו תך מהצד האחורי  ולהכניסאת המסרגה  להוציא:  חיבור חובק אחורי

ותעלו את הלולאה  [3תמונה ]מקדימה לאחור  ך התך הבארלהכניס את המסרגה דואז , [ 2ו  1תמונות ]

לצד האחורי, ולמשוך את  ואז [5תמונה ], למשוך את הלולאה קודם לצד הקדמי [0תמונה ]למסרגה מחדש 

 , כן זה מוכן וזה שווה את זה![0תמונה ]החוט בעדינות כדי לקבל את הלולאה באופן חלק ובגודל שווה 

 

 

 

ם רשאים להעתיק, לשכפל, כ. אתם אינהזאת: אני שרי אוסטרום, בעלת כל הזכויות על העיצוב והדוגמה לגבי זכויות יוצרים

זה כשלם או כל חלק ממנו. אם אתם רוצים לשתף את זה עם מישהו, הדרך המומלצת היא  להפיץ מחדש, למכור או לערוך את

 שיתוף של קישור לבלוג שלי. אתם גם יכולים למכור מוצרים מוגמרים, בבקשה תנו לי קרדיט כמעצבת. תודה רבה!.
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 הוראות:
 הכינו טבעת קסם.

 0עין שרשרת(  1)עמוד ו  ,עין שרשרת[ 1+ עמוד  1]נספרים כ עיני שרשרת  0 לתוך טבעת הקסם,   1סיבוב 

 עיני השרשרת הראשונות.  0בעין שטוחה לעין שרשרת השלישית מתוך  לסגורפעמים. 

 שרשרת עין 1 0-עמודים ו 0ספירת תכים: 

 
 

  

 

 

[.עמודים מהסיבוב הקודםבעין שרשרת וגם  1גם ב  תותתכי  תסרגו] בסיבוב הזה אתם    2סיבוב 

 [לא נספר כתך ]עין שרשרת  1 סרוגל [מופנה אליך צד שמאל של העבודה ]את העבודה  לסובב 

, *)חצי עמוד ועמוד כפול( [למטה 1-3תמונות ] סגרתם)חצי עמוד ועמוד כפול( לתוך אותו תך בו 

פעמים, )חצי עמוד  0לרווח של העין שרשרת, )חצי עמוד ועמוד כפול( לעמוד*, לחזור מ * ל * עוד 

 . [6ו  5תמונות  ] כפול( ברווח של עין שרשרת. לסגור עם עין שטוחה לחצי העמוד הראשוןועמוד 

הצד האחורי ומהצד הקדמי, נראים מ התותבתמונה האחרונה למטה תוכלו לראות איך תכי 

 בהתאמה. 

 [כוללים חצי עמוד ועמוד כפול] תותתכי  10ספירת תכים: 

 ח מאוחר יותר.טתהיה קצת גלית, לא לדאוג, זה ישת: בסיבובים הראשונים העבודה שלכם הערה
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לדלג על כל העמודים הכפולים מהסיבוב  ,לתוך חצאי העמודים בלבדממשיכים לעבוד בצד האחורי  3סיבוב 

תמונות  ], )עמוד כפול, חצי עמוד( לתוך אותו תך של החיבור [לא נספר כתך]עין שרשרת  1. הקודם

פעמים.  10* עד * עוד  , *)חצי עמוד, עמוד כפול, חצי עמוד( בחצי העמוד הבא*, לחזור מ[2ו  1

 . [3תמונה  ] לסגור בעין שטוחה לעין שרשרת הראשונה

 חצאי עמודים. 10ו  תותתכי  10ספירת תכים:  

 

Back side      Front side 
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)תך  התותרמז: נסרוג את הסיבוב הזה מצד הקדמי. כל התכים נסרגים לתוך חצי העמוד של תך   4סיבוב 

)חץ  התותהוא חצי עמוד ועמוד כפול לתוך אותו תך( ולא לתוך חצי העמוד שסרגנו אחרי תך  תות

 ,מצביע על התך הנכון(. שימו לב כי התך האחרון בסיבוב נעשה בצד האחורי 3אדום בתמונה 

התכים הם בסדר הפוך וזה חצי העמוד  מצד ימין של העבודהועכשיו כאשר מתבוננים בעבודה 

 וחצי עמוד(. דלגו על כל יתר חצאי העמודים והעמודים הכפולים. ל)עמוד כפו התותהראשון ואז תך 

  אולי תרצו לסרוג את עיני השרשרת קצת יותר רפוי במיוחד אם יש לכם נטייה לסרוג באופן הדוק.

עמודים כפולים תחילי לאותו התך  0מקבץ של  ולסרוג אליכם[מופנה  צד ימין] להפוך את העבודה 

עמודים כפולים לחצי העמוד השני אחרי  0עיני שרשרת, מקבץ של  3, )[2 ו 1תמונות ]בו התחברנו 

עיני שרשרת, לסגור בעין שטוחה לראש של המקבץ  3פעמים,  15 [3תמונה  ] הבא התותתך 

 [5תמונה ] הראשון 

 עיני שרשרת. 3של  רווחים 10עמודים כפולים( ו  0עלים )עם  10ספירת תכים: 

  

 

 3 [,1-3]תמונות בשני הצדדים של העלה  חצאי עמודים יחד 2) ] לא נספר כתך[, שרשרתעין  1 5סיבוב 

  חצאי עמוד יחד[. 2] ראו תכים מיוחדים לגבי פעמים  10ברווח של עיני השרשרת(  יםחצאי עמוד

 ראו תכים מיוחדים! -[ 4-5]תמונות חובק אחורי" לסגור בעזרת "חיבור 

 חצאי עמוד.  00י עמודים יחד ו אחצ 2 10 :ספירת תכים
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התכים הבאים  03ב  אחורי עמוד חובק ] נספרים כעמוד חובק אחורי ראשון[עיני שרשרת  3  6סיבוב 

חצאי העמודים יחד מסיבוב  2 , העמוד החובק האחורי האמיתי הראשון נעשה סביב ל2ו  1]תמונות 

 [3] תמונה  . לסגור בעין שטוחה לעין שרשרת השלישית[5

 עמודים חובקים אחוריים 00ספירת תכים: 
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ראו תכים מיוחדים(. כאשר  -עמודים יחד באותו תך  3תכי בועה )בעצם  תסרגורמז: בסיבוב הזה   7סיבוב 

נסרוג את החצי עמוד הבא, אתם יכולים לדחוף את הבועה בזהירות עם האצבע שלכם מהצד 

 האחורי כדי לעזור למבנה של הבועה להישאר בצד הנכון.

 חצי עמוד( בתך הבא, בועה תך, *)[1תמונה ] עין שרשרת וחצי עמוד באותו תך של החיבור  1 

התכים  3, חצי עמוד ב [3-ו  2חצאי העמוד ביחד, תמונות  2שאמור להיות בדיוק מעד העלה ו ]

 , חצי עמוד( בתך הבא, חצי עמוד בבועה תך), פעמים 10[*, לחזור מ * עד * עוד 4תמונה הבאים ] 

 [5תמונה ]התכים הבאים. לסגור בעין שטוחה לחצי העמוד הראשון  2

 חצאי עמודים. 00תכי בועה ו  10תכים: ספירת 

  

 

 מעיגול לריבוע:  בסיבוב הזה אתם תשנו את הצורה  8סיבוב 

 התכים הבאים  2, חצי עמוד ב [1תמונה ]עין שרשרת וחצי עמוד באותו תך של החיבור  1 לסרוג 

 [ פול מעל תך הבועהיי יםחצאי העמוד 3השני מתוך ]

   ,[2תמונה ]התכים הבאים  3*עמוד מקוצר ב  

  [,3העמוד הראשון ייפול מעל תך הבועה, תמונה ]התכים הבאים  3עמוד ב 

 ,[4 תמונה ] התכים הבאים 2עמוד כפול ב 

שיהיה מעל תך הבועה, תמונה ]עמודים כפולים( בתך הבא  2עיני שרשרת,  3עמודים כפולים,  2)

5], 

 ,התכים הבאים 2עמוד כפול ב 

 ,[העמוד השלישי ייפול מעל תך בועה] התכים הבאים  3 עמוד ב

 ,[6תמונה  ]התכים הבאים  3עמוד מקוצר ב 

 .*[החצי עמוד השני ייפול מעל תך הבועה] התכים הבאים  3חצי עמוד ב 

 עכשיו עשיתם את הרבע הראשון של הריבוע. 
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האחרונים בחזרה חצאי העמודים  3בלי לסרוג את  ,[1-6ראו תמונות ] פעמים  3חזרו מ * עד * עוד 

 ."חיבור חובק אחוריהאחרונה. לסגור באמצעות "

עיני שרשרת  3 ו עמודים כפולים,  0עמודים מקוצרים,  0חצאי עמודים,  3: בכל חזרהספירת תכים 

 ברווח הפינתי

.  

דומה  שטוח. תך חובק  שטוחיםיסרג כתכים חובקים רמז: כל התכים החובקים האחוריים צריכים לה 9סיבוב 

של התך )כמו שעושים כאשר  ןמאד לתך החובק המסורתי, רק שעושים אותו סביב החלק העליו

סורגים חצי עמוד חובק(. אנחנו רוצים לראות גבול דק שמפריד טוב יותר בין החלקים של הריבוע. 

בדרך כלל תכים חובקים הם יותר מובנים והם לא יתנו את התוצאה המבוקשת. רק תוודאו שאתם 

רגים את כל התכים החובקים אותו דבר כדי לייצר אפקט יפה. אם אתם לא בטוחים, אפשר למצוא סו

 .[Shallow post stitch שטוחתך חובק ]הדרכות וידאו בגוגל 

 ,התכים הבאים 13ב  עמוד חובק אחורי [עמוד חובק אחורי ראשוןכ נספרים ]עיני שרשרת  3 

התכים הבאים*,  23ב  עמוד חובק אחוריעמודים ( ברווח הפינתי,  2עיני שרשרת,  3עמודים,  2*) 

 9ב  עמוד חובק אחוריעמודים(,  2עיני שרשרת,  3עמודים,  2ים, )ילחזור מ * עד * עוד פעמ

 לסגור בעין שטוחה לעין השרשרת השלישית. . התכים הבאים

 עיני שרשרת ברווח בפינה. 3עמודים חובקים אחוריים ו  23עמודים,  0: צדספירת תכים  בכל 

 * 
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עיני  3עמודים,  2[, *)1תמונה התכים הבאים ] 15[, עמוד ב נספר כעמוד הראשוןעיני שרשרת ] 3 11סיבוב 

לא לפספס את  להיזהרהתכים הבאים* ] 20, עמוד ב [2תמונה עמודים( ברווח הפינתי ] 2שרשרת, 

לסגור בעין שטוחה לעין . התכים הבאים 11ם, עמוד ב ימ * עד * עוד פעמי[, לחזור ןהתך הראשו

 [3תמונה שרשרת השלישית ] 

 עיני שרשרת בפינה.  3עמודים ו  31: צדספירת תכים לכל 
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התכים הבאים  3, )חצי עמוד ב [2ו  1תמונה ]עין שרשרת ותך בועה באותו תך של החיבור  1 11סיבוב 

עין שרשרת  1חצאי עמודים,  2פעמים, חצי עמוד בתך הבא, *) 0בתך הבא(  בועהתך [, 3תמונה ]

 להיזהר ], חצי עמוד בתך הבא [6ו  5]תמונות חצאי עמודים( ברווח הפינתי  2, [סמן תכים למקם]

 [,לא לפספס את התך הראשון

בתך הבא, חצי עמוד בתך הבא*,  תך בועהפעמים,  0התכים הבאים(  3חצי עמוד ב  תך בועה,) 

 , פעמים 2לחזור מ * עד * עוד 

 ,חצאי עמוד( ברווח הפינתי 2, [סמן תכים למקם]עין שרשרת  1חצאי עמודים,  2) 

 , [לא לפספס את התך הראשון להיזהר]חצי עמוד בתך הבא 

פעמים, לסגור עם עין שטוחה אל הראש של תך  3התכים הבאים(  3, חצי עמוד ב תך בועה)

 [. 4תמונה הבועה הראשון ] 

 שרת ברווח הפינתי.רעין ש 1 חצאי עמודים ו 20תכי בועה,  0: צדספירת תכים לכל 
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עיני שרשרת, עמוד(  3 ,*)עמוד, התכים הבאים 19, עמוד ב [עמוד הראשוןכ נספר] עיני שרשרת  3 12סיבוב 

*  * עד לחזור מ ,*[לא לשכוח את התך הראשון להיזהר]התכים הבאים  35 ברווח הפינתי, עמוד ב

לסגור . התכים הבאים 15עיני שרשרת, עמוד ( ברווח הפינתי, עמוד ב  3)עמוד, , פעמים 2עוד 

 ". חיבור חובקבעזרת "

 בכל פינה.עיני שרשרת  3עמודים ו  30ספירת תכים בכל צד: 

 
 

: אתם יכולים להתאים את הצעה.  כל התכים החובקים כתכים שטוחים אתשוב  לעשותרמז,   13סיבוב 

גודל הריבוע שלכם ע"י החלפה של הסיבוב הזה עם חצאי עמודים חובקים אחוריים אם אתם רוצים 

אחוריים ארוכים יותר אם שהריבוע יהיה קטן יותר או עם עמודים חובקים אחוריים או תכים חובקים 

 אתם רוצים שהריבועים יהיו גדולים יותר.

עמוד מקוצר חובק , [1-3נספרים כעמוד המקוצר החובק האחורי הראשון, תמונות  ]עיני שרשרת  2

עמודים מקוצרים( לתוך הרווח  2עיני שרשרת,  2עמודים מקוצרים,  2התכים הבאים. *) 21ב  אחורי

, פעמים 2התכים הבאים* לחזור מ * עד * עוד  30ב  מקוצר חובק אחוריעמוד , [0תמונה ]הפינתי 

 עמוד מקוצר חובק אחורירווח הפינתי, בעמודים מקוצרים(  2עיני שרשרת,  2עמודים מקוצרים,  2)

לסגור בעזרת משיכת הלולאה לצד האחורי דרך העמוד המקוצר החובק , התכים הבאים 15 ב

 למשוך אותו דרך הלולאה ולאבטח את הקצוות.  ,לחתוך את החוט. האחורי הראשון

עיני שרשרת  2עמודים מקוצרים ו  0עמודים מקוצרים חובקים אחוריים,  30: צדספירת תכים בכל 

 בפינה.
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למטה. זכרו למשוך בעדינות את הקצה של החוט המרכזי  1-0רמז: כדי לאבטח את הקצוות של החוט, ראו תמונות 

 שאורגים את הקצוות סביב נקודת האמצע כדי למנוע מטבעת הקסם להשתחרר בזמן השימוש.ולקשור אותו לפני 
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אותו לפני השימוש. אני מקווה ולקבע עליזה. תנו לו לשמח ולהריע ציאה הימזל טוב! עכשיו סיימתם את ריבוע האכינ

 שנהניתם לסרוג את העיצוב כמו שאני נהניתי ליצור אותו.

 

 ,בכל האהבה

 שרי

נ.ב, אני אוהב לראות את האכינציאה העליזה שלכם... בבקשה שתפו את התמונות שלכם במדיה החברתית עם 

#crochetcheerfulechinacea  

או, רציתם לעשות שימוש בעוד צבעים? אז אתם יכולים לבדוק את הנספח הזה בו האכינציאה העליזה פוגשת 

 !הקישורזה! רק לחצו על  צבעים! אתם תאהבו את
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