
 
 
  

 
 

Wynn  בדוגמת כובע

 

 

 
 

                

 
 עושה עיניים/ ליאת בנטוב  -תרגום מאנגלית 

 
להפיץ או לשדר בשום צורה ובשום , אין להפיק מחדש. Noowul Designs ,9102 -כל הזכויות שמורות ל ©

ללא , נית אחרתאמכאו כל שיטה אלקטרונית או , הקלטה, כולל באמצעות צילום, אמצעי כל חלק מהמסמך

 .מבעל הזכויות אישור מראש ובכתב

 

 

http://osaeinaim.com/
http://noowul.com
https://www.facebook.com/noowul/
https://www.pinterest.com/NoowulDesigns/
https://www.ravelry.com/designers/harlee-wentworth
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 : חוט

Red Heart Soft Baby Steps  בגווןElephant 

 .יארד 021 -ל' גר 011 -של כ Worsted #4חוט במשקל 

 

 : מסרגה

5.5mm 

 

 : מתח סריגה

 .'אינץ 4= שורות  31חצאי עמודים על  31

 

 : מידה

 .'אינץ 11עד  13היקף ראש של  -מבוגר /נער

 

 : מידות הכובע המוגמר

 .'אינץ 5.11אורך ', אינץ 1..3היקף 

 

  :קיצורים

 ני שרשרת /עין= ש "ע

 ים/עמוד= ' עמ

 ניים/עין= ' ע

 

  :תכים מיוחדים

מניחים שוב , הבאה' מכניסים את המסרגה אל הע, מניחים חוט על המסרגה -שטוחה עם חוט על המסרגה ' ע

 .הלולאות הנוספות שעל המסרגה 1דרך וגם חוט על המסרגה ומושכים אלינו לולאה דרך העין 

 

  :הערות

 .השרשרת ההתחלתית בשורה אינה נספרת במספר התכים הכולל בשורה' ע
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 ההוראות
 

' ע 1), קצרים 'עמ 1, שטוחות' ע 4, השניה מהמסרגה' שטוחה לע' ע, ש"ע 43 (:צד ימין של הסריגה) 1 שורה

 (44. )שטוחות עם חוט על המסרגה' ע ., פעמים x 4( קצרים' עמ 1, שטוחות

 

 .כל התכים ייסרגו ללולאה אחורית בלבד, מכאן והלאה

 

' הע. שטוחות' ע 4, פעמים x 4(קצרים' עמ 1, שטוחות' ע 1), קצרים' עמ 1, שטוחות' ע ., לסובב, 3ש "ע :2שורה 

 (15. )סרוגההאחרונה בשורה נשארת לא 

 

שטוחות עם חוט על ' ע ., פעמים x 4(שטוחות' ע 1, קצרים' עמ 1), שטוחות' ע 7, לסובב ,3ש "ע : 3שורה 

 (15. )המסרגה

 

האחרונה ' הע. שטוחות' ע 1, פעמים x 4(שטוחות' ע 1, קצרים' עמ 1), שטוחות' ע 33, לסובב, 3ש "ע :4שורה 

 (.1. )נשארת לא סרוגה

 

שטוחות עם ' ע ., פעמים x 4(קצרים' עמ 1, שטוחות' ע 1), קצרים' עמ 1, שטוחות' ע 1, לסובב, 3ש "ע :5שורה 

 (.1. )חוט על המסרגה

 

' הע. שטוחות' ע 1, פעמים x 4(קצרים' עמ 1, שטוחות' ע 1), קצרים' עמ 1, שטוחות' ע ., לסובב, 3ש "ע: 6שורה 

 (17. )האחרונה נשארת לא סרוגה

 

שטוחות עם חוט על ' ע ., פעמים x 4(שטוחות' ע 1, קצרים' עמ 1), שטוחות' ע 1, לסובב, 3ש "ע :7שורה 

 (17. )המסרגה

 

שטוחה לכל ' ע, שטוחות' ע 1, פעמים x 4(שטוחות' ע 1, קצרים' עמ 1), שטוחות' ע 33, לסובב, 3ש "ע :8שורה 

 (44(. )לא סרוגות' ע 1כ "סה)שנשארה לא סרוגה מהשורות הקודמות ' ע

 

שטוחות עם ' ע ., פעמים x 4(קצרים' עמ 1, שטוחות' ע 1), קצרים' עמ 1, שטוחות' ע 1, לסובב, 3ש "ע :9שורה 

 (44. )חוט על המסרגה

 

. שטוחות' ע 4, פעמים x 4(קצרים' עמ 1, שטוחות' ע 1), קצרים' עמ 1, שטוחות' ע ., לסובב, 3ש "ע :11שורה 

 (15. )האחרונה נשארת לא סרוגה' הע

 

שטוחות עם חוט על ' ע ., פעמים x 4(שטוחות' ע 1, קצרים' עמ 1), שטוחות' ע 7, לסובב, 3ש "ע :11שורה 

 ( 15. )המסרגה
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האחרונה ' הע. שטוחות' ע 1, פעמים x 4(שטוחות' ע 1, קצרים' עמ 1), שטוחות' ע 33, לסובב, 3ש "ע: 12שורה 

 (.1. )נשארת לא סרוגה

 

שטוחות ' ע ., פעמים x 4(קצרים' עמ 1, שטוחות 'ע 1), קצרים' עמ 1, שטוחות' ע 1, לסובב, 3ש "ע :13שורה 

 (.1. )עם חוט על המסרגה

 

. שטוחות' ע 1, פעמים x 4(קצרים' עמ 1, שטוחות' ע 1), קצרים' עמ 1, שטוחות' ע ., לסובב, 3ש "ע: 14שורה 

 (17. )האחרונה נשארת לא סרוגה' הע

 

שטוחות עם חוט על ' ע ., פעמים x 4(שטוחות' ע 1, קצרים' עמ 1), שטוחות' ע 1, לסובב, 3ש "ע :15שורה 

 (17. )המסרגה

 

שטוחה לכל ' ע, שטוחות' ע 1, פעמים x 4(שטוחות' ע 1, קצרים' עמ 1), שטוחות' ע 33, לסובב, 3ש "ע :16שורה 

 (44(. )לא סרוגות' ע 1כ "סה)שנשארה לא סרוגה מהשורות הקודמות ' ע

 

 .כ"שורות סה 81אמורות להתקבל . שמונה פעמים נוספות 9-16חוזרים על שורות 

 

מקרבים את קצוות העבודה אחד לשני וסורגים עיניים שטוחות גם דרך , של העבודה פונה אלינו' כשצד א :חיבור

ורה שתי הלולאות בעיניים של השורה האחרונה שנסרגה וגם דרך הלולאה המקבילה בבסיס עיני השרשרת בש

 .הראשונה שנסרגה

 

סוגרים את הפתח , בעזרת חתיכת חוט נוספת. סורגים עין שרשרת ומהדקים לקשר, גוזרים את קצה החוט

 . וקשירה של קצותיו, משיכתו בעדינות להידוק, החוט דרך כל העיניים סביב הפתח העליון בכובע על ידי השחלת

 .מסתירים את קצוות החוטים שנותרו

 

 

 


