מיני לסרוג יחד  -השאל המשולש שלי

שלום לכן ,שמחה להיפגש שוב בפרויקט לסרוג יחד החדש שלי...
חברת "סופט וול" היא הספונסרית לפרויקט והשאל סרוג מהחוטים הנפלאים שהיא משווקת.
אז מה זה בעצם פרויקט "לסרוג יחד ?")CROCHET ALONG( CAL -
"לסרוג יחד  ")CAL( -הוא פרויקט סריגה במסרגה אחת  -קרושה ,המלווה בהוראות
מפורטות למוצר הנסרג בו זמנית על ידי קהילת הסורגות .ההוראות מפורסמות בחלקים מידי
תקופה קבועה מראש.
הפרויקט יכול להיות מכל סוג שהוא :שמיכה ,צעיף ,פריט לבוש וכו...
הפרויקט לפעמים מוגדר כמסתורי  -ואז לא ניתן לדעת מראש איך יראה המוצר המוגמר.
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לפעמים הפרויקט הוא פרויקט גלוי  -ואז כלל המשתתפים יודעים מראש מה הם הולכים
לסרוג...
כשאומרים לסרוג יחד  -הכוונה שכל אחת סורגת את הפריט שלה במקביל לשאר
המשתתפות ,וקיימת אפשרות שיתוף של ההתקדמות בפרויקט לרוב בקבוצת פייסבוק - .כך
שהחוויה משותפת לכולם.
הפרויקט שלי חלקו העיקרי גלוי אבל הוא כולל חלק קטן של מסתורין.
איפה תמצאו את המידע וההוראות?
החלק הראשון וכל שאר ההוראות יפורסמו באתר שלי (תוכלו להירשם ולקבל עדכונים
למייל) ,ב  Ravelryוגם תוכלו לקבל עדכונים בדף הפייסבוק התחלות פשוט ליצור.

שיתוף תמונות והתייעצויות בקבוצת הפייסבוק לסרוג יחד ישראל ,ובקבוצת הפייסבוק
 CAL-CROCHET ALONGאשר מארחת את הפרויקט.

תוכלו לתייג באינסטגרם #hatchalot_simply_create

השלבים בפרויקט ולוח הזמנים
הפרויקט מורכב מ 3 -חלקים וימשך כ 3 -שבועות:
חלק  :0השאל יפורסם ב 6.0/.0/
חלק  :/סיומת פונפונים יפורסם ב 01.0/.0/
חלק  :3סיכת מסתורין ומפתיעה לשאל יפורסם ב //.0/.0/
טוב ,אז מה צריך לדעת?
הפרויקט הוא ברמת מתחילים ומתאים גם אם זה פרויקט הסריגה הראשון שלכם.
כל מה שצריך לדעת זה את טכניקות הבסיס בסריגה במסרגה אחת( :עיני שרשרת ,עמוד
מקוצר ,עמוד).
ההוראות ילוו בהדרכה מצולמת על מנת להקל בהבנה איך ואיפה להיכנס.
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חומרים:


 4חבילות של חוט מסוג אייר וול מולטי של הימליה ( 011 )4 MEDUMגרם011 ,
מטר ).(170 yards, 3.5 oz





חוט כלשהו (שאריות גם יספיקו) בצבע שתבחרו להכנת הסיכה לשאל.
מסרגת קרושה 9-01 :מ"מ בהתאם לקנה מידה (יפורט בהמשך).
מחט להכנסת קצוות.



מסרגות פלסטיק קצרות לצמות ( מסרגה אחת או סט פשוט של  3יח')

*** ניתן לרכוש ערכות בחנות האינטרנט שלי בקישור
גודל השאל:
אורך השאל הסופי יהיה כ  0./1 -0.1מטר ...תלוי במתח הסריגה האישי ,בחוט ובמסרגה
שבחרתם.
בהתאם לדוגמה תוכלו לבחור אם להגדיל אותו או לסיים אותו בשלב מוקדם יותר כדי לקבל
שאל קטן יותר.
תודות:


חברת "סופט וול"



לנסיניות השאל :שרון נבו ,איריס פייט ,ומיקי קוכמן.



לשרון נבו ואיריס פייט על העזרה בתרגום לאנגלית.



למסיאל וקבוצת הפייסבוק CAL - CROCHET ALONG



למתרגמות הפרויקט  -שעושות עבודה נפלאה בהתנדבות ללא תמורה

אז מי מצטרפת לסרוג איתי את השאל המשולש שלי?

להת' ב 6.0/.0/
פשוט ליצור...
שרית
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