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 ... ועכשיו אכיניציאה עליזה פוגשת צבעים

 

 אם אתם רוצים להשתמש במגוון של צבעים במקום בצבע אחד, אתם יכולים למצוא מספר רמזים כאן.

של צבעים אפשרית, רק תנו ליוצר הפנימי באופן בסיסי אתם יכולים להשתמש בכמה צבעים שתרצו וכל וריאציה 

במדיה  crochetcheerfulechinacea#שבכם לעוף! אני אהיה יותר משמחה לראות את בחירת הצבעים שלכם )

 החברתית(!

אם אתם רוצים לבחון את היכולות האומנותיות שלכם ולנסות נושאי צבע אחרים לפני שאתם סורגים, רק תלחצי על  

 ! כאןעמוד הצביעה 

     
 

 תכים מיוחדים או שיטות

הם מחליפים את ההתחלה בעין שטוחה ועיני שימושיים מאד כאשר אתם מתחילים סיבוב עם צבע חדש.  תכים עומדים

הרבה יותר קלים שלי מוכן(. אתם יכולים לחפש אחר מדריכי וידאו בגוגל. החיים השרשרת )שהם יחסית דקים ונראים בריבוע 

 מאז שגיליתי את התכים הללו.

 

הוא אופציה בלתי נראית לחיבור בעין שטוחה. חפשו שוב בגוגל אם אינכם מכירים את השיטה הזו או  חיבור במחט

את קצה חוט דרך התך האחרון, תשחילו את החוט  שתשתמשו בדרך המוכרת לכם. באופן בסיסי: חתכו את החוט, תמשכו

[ ואז רק דרך הלולאה האחורית של התך 2תמונה [. תעבירו את את המחט דרך התך הבא מקדימה אחורה ]1תמונה למחט ]

 . ולאבטח את הקצה. [3תמונה האחרון מקדימה לאחורה ] 
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איך ואיפה להתחיל עם הצבע החדש. כל העצות האחרות והרמזים בטבלה הבאה אתם יכולים למצוא הוראות 

)האכינציאה העליזה(. אז, העמודים האלו הם   Cheerful Echinaceaוההוראות מסופרים בדוגמה המקורית של 

 אפשר להשתמש בו לבד. את התמונות הקשורות ניתן למצוא אחרי הטבלה.  רק נספח אופציונלי לזה ואי

 טבלה של פרטי החלפת צבעים

 

 סיום/סגירה מיקום ההתחלה תמונה תך פותח צבע סיבוב

סגירה בעין שטוחה    הלפי הדוגמ 1 1-3
 או בחיבור במחט

)להחזיק את  עומדעמוד כפול  2 4
החוט הקודם מתוח( או עין שטוחה 

עיני שרשרת להחליף את מקבץ  3ו 
 תחילי עמודים כפולים 4

בכל חצי עמוד )בתוך תך  1
 ברי/ענב(

סגירה בעין שטוחה 
 או בחיבור במחט

חצאי  2חצי עמוד עומד בשביל  3 5
 עמודים יחד

2a, 2b סגירה בעין שטוחה  מעל אחד המקבצים
 או בחיבור במחט

סגירה בעין שטוחה  מסביב לאחד התכים 3 עמוד חובק אחורי עומד 4 6
 או בחיבור במחט

בתך הראשון לפני תך  4 חצי עמוד עומד 3 7
 שנמצא מעל אחד המקבצים

סגירה בעין שטוחה 
 או בחיבור במחט

סגירה בעין שטוחה  תך אחד לפני הבועה 5 חצי עמוד עומד 4 8
 או בחיבור במחט

סביב התך העשירי מהפינה  6 חובק אחורי עומדעמוד  5 9
 באחד הצדדים

 לפי הדוגמה

סגירה בעין שטוחה  -  להמשיך באותו הצבע 5 11
 או בחיבור במחט

חצי עמוד עומד, תך בועה בבא,  3 11
 להמשיך לפי הדוגמה

מהפינה באחד  13 התך ה 7
 הצדדים

את חצי  בלי לסרוג
העמוד האחרון, 

סגירה בעין שטוחה 
 בחיבור במחטאו 

מעל הבועה הרביעית באחד  8 עמוד עומד 5 12
 הצדדים

סגירה בעין שטוחה 
 או בחיבור במחט

מאחת  16סביב התך ה  9 עמוד מקוצר עומד 3 13
 הפינות באחד הצדדים

סגירה בעין שטוחה 
 או בחיבור במחט
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 ( פוגשת צבעיםCheerful Echinaceaהאכיניציאה העליזה )תמונות עבור 
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