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 שלי משולשהשאל ה -לסרוג יחד  מיני

 1חלק 

 

  :אם זאת הפעם הראשונה שלכם כאן

וגם  Ravelry ב ,   (תוכלו להירשם ולקבל עדכונים למייל) בבלוג שליההוראות מפורסמות 

 .התחלות פשוט ליצורתוכלו לקבל עדכונים בדף הפייסבוק 

 , לסרוג יחד ישראל הפייסבוקשיתוף תמונות והתייעצויות בקבוצת 

 .אשר מארחת את הפרויקט   CROCHET ALONG-CAL   וקהפייסבבוצת ובק

 hatchalot_simply_create#תוכלו לתייג באינסטגרם 

 

 כאן וגם כאןלוח הזמנים והחומרים הנדרשים תוכלו למצוא , את קובץ ההכרות

 אז בואו נתחיל? מוכנים לחלק הראשון

 

http://hatchalotsarit.co.il/
http://www.ravelry.com/people/saritgrinberg
http://www.ravelry.com/people/saritgrinberg
https://www.facebook.com/hatchalotsarit/
https://www.facebook.com/groups/1695414864015506/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/?fref=ts
https://www.instagram.com/hatchalot_simply_create/
http://hatchalotsarit.co.il/mtsmc-intro/
http://www.ravelry.com/patterns/library/my-triangle-shawl-mini-cal
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 עיקר השאל: 1חלק 

 :מקרא

 עין שרשרת -ש "ע

 חצי עמוד -ע "ח

 עמוד מקוצר -ק "עמ

 עמוד –' עמ

 תמונה -ת 

 :הערות

מומלץ לסרוג באופן רפוי כדי להקל ( 1,/,1)בעת סריגת עיני השרשרת בתחילת השורות . 1

 .על הכניסה אליהן בהמשך

תוך העין  אלועל סריגה  ,הקפידו על ספירת התכים בכל חזרה, כדי לייצר את הדוגמה. /

  . עיני השרשרת 3השלישית בשרשרת של 

כל פירוט של מספר התכים הנדרש בסוף של  בדוגמה יש את הספירה כדי להקל עליכם

 .חזרה

יתקבל משולש שווה  5שורה  רלאח (מתאים לחוט ולמסרגה המומלצים) :קנה מידה .3

אם קיבלתם משהו שונה החליפו (. או בקרוב)מ "ס 9צריך להיות כ  שוקכל גודל  ,שוקיים

אם קיבלתם אורך גדול , הגדילו את המסרגה -אם קיבלתם אורך קטן יותר (מסרגה בהתאם 

או במידה ואתם , אם תחליטו להישאר בקנה מידה שלכם, (הקטינו את המסרגה -יותר 

שונה  הסופי יהיהבחשבון שגודל השאל  קחורק , סורגים  עם חוט שונה גם זה בסדר

 .שונה של חוט תת המומלצות וייתכן ותצטרכו כמומהמידו
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 :ההוראות

 :1שורה 

 .החץ השחור מראה איפה לסרוג את העמוד המקוצר הראשון, 2בתמונה  : הערה

 .ש הבאה"ק בע"עמ 1, [/ת] מהמסרגה 3ש ה "ק בע"עמ 1, [1ת] (ק"עמ 1נספר כ )ש "ע 1 

 (.ק"עמ 3)
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 : 2שורה 

 .העמודים הראשונים 2מראה איפה לסרוג את החץ השחור  1בתמונה  :הערה

בכל אחד מהתכים ' עמ 1, [/12ת ] ש"ע 3בבסיס ' עמ /, [1ת] ('נספר כעמ)ש "ע  3, לסובב

 .הסוף עד

 (.'עמ 5)
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 : 3שורה 

העמודים המקוצרים  2החץ השחור  מראה איפה לסרוג את  2בתמונה : הערה

 .האחרונים

 

 3ל עד כל אחד מהתכים ק ב"עמ 1, [1ת] באותו המקוםק "עמ 1, (לא נספר)ש "ע 1, לסובב 

ש שנסרגו בתחילת "ע 3ש השלישית מ "בעק "עמ /, [/ת] ש שנסרגו בשורה הקודמת"ע

 .[3ת] /שורה 

 (.ק"עמ /) 
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 : 4שורה 

 , [/ת] בתך הבא' עמ 1, [1ת] (ש"ע /רווח 2 ' עמ 1נספר כ )ש "ע 5, לסובב

  ,* בתך הבא' עמ 1, תך 1לדלג על , ש"ע 1* 

שנסרג ק האחרון "לשים לב כי התך האחרון נסרג לעמ[ .עד סוף השורה* עד * לחזור מ 

 [בתחילת שורה הקודמתש "ע 1 לא לבשורה הקודמת ו

  (.תכים 0כ "סה -ש "ע /רווח  X 1, ש"ע 1רווח  X /', עמ 1)
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 :5שורה 

העמודים המקוצרים  2מראה איפה לסרוג את החץ השחור  3בתמונה  : הערה

 .האחרונים

 

 , (התך הראשון) באותו התךק "עמ 1, (לא נספר) ש"ע 1, לסובב 

 ,* [/ת] ק בתך הבא"עמ 1, [1ת] ש הבא"ע 1ק ברווח "עמ 1* 

 ,ש"ע /לרווח עד * עד * לחזור מ 

ש שנסרגו בתחילת השורה "ע 5מתוך  3ה  ש"עב ק "עמ / ,[3ת] ש"ע /ק ברווח "עמ /

 .[1ת] הקודמת

 (ק"עמ 9)
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 א

  :66 - 6שורות 

 , פעמים /1 עוד (הדוגמה)  5עד  /שורות   לחזור על

 :גדל בצורה הבאה בדוגמה מספר התכים אחרי כל שורה: ספירת תכים

 /: 2 /אחרי שורה 

 1: 2 3אחרי שורה 

 /: 2 1אחרי שורה 

 1: 2 5אחרי שורה 

 : כלומר

 / 'מס חזרה אחרי
 מספר שורה

 / 'מס חזרה אחרי תכים' מס
 מספר שורה

 תכים' מס

 3/ 11שורה    9חזרה  15 9שורה   1חזרה 

 9/ 15שורה  18חזרה  1/ 13שורה  /חזרה 

 75 19שורה  11חזרה  7/ 17שורה  3חזרה 

 01 53שורה  /1חזרה  33 1/שורה  1חזרה 

 07 57שורה  13חזרה  39 5/שורה  5חזרה 

 93 1/שורה  11חזרה  15 9/שורה  /חזרה 

 99 5/שורה  15חזרה  51 33שורה  7חזרה 

 185 9/שורה  /1חזרה  57 37שורה  0חזרה 

 

 :שורה אחרונה

 !!!!לא לחתוך את החוט, /לחזור על שורה 

  :המידות

זווית ושווה  בצורת משולש ישרהתקבל שאל   ,ועכשיו הסתכלו על השאל ותראו איזה יופי

 !!!שוקיים

    .מטר /.1עד  1.5 -הוא כ( קטע א)אל אורך הש

 .עד לגודל הרצוי 5-/י חזרה על שורות "אתם יכולים להמשיך ולהגדיל את השאל ע

 

 

 

 

 

 כיוון הסריגה
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 !!!השאל שלכם למעשה מוכן

 .ילש שלושמה לשאלבו נוסיף סיומת פונפונים  /שבוע הבא לחלק בניפגש 

 

 ...ליצור פשוט

 שרית

 


