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  .למען נוחיות הקריאה התרגום בלשון זכר אך מכוון לשני המינים במידה שווה: הערה

 

A. הוראות בטיחות 

  

 .יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה

   .8ערכה זה מיועדת לילדים מעל גיל  .1

 .עזרת מבוגר מומלצתהשגחת ו ).לא כלולות(מספריים דרושות  .2

הערכה והמוצר המוגמר כוללים חלקים קטנים אשר עלולים לגרום לחנק אם נעשה בהם שימוש לא  .3

 .ומטה 3שמור הרחק מילדים בני . נכון

B. מרכיבים 

  .דפי ספרון הנחיות 1X14, צמר צבעוני 7, מחט פלסטיק 1, מסרגות קרושה 2

  

C. הערות נוספות 

זה הופך את . צורות קטנות ולחבר אותן יחדיו ליצורגדולים היא דרך פופולרית ליצירת חפצי קרושה  .1

בזמן צפייה , באוטובוס.. תוכל אז להמשיך עם תחביבך מתי שתרצה. עליו הפרויקט לקל יותר לעבוד

 אתה, לאחר שהשלמת את ערכה זו ולמדת את הטכניקות הבסיסיות! בכל זמן, בכל מקום, בטלויזיה

 דבראלו יכולות להתחבר וליצור כל . שתרצה ותצורהר קרושה בכל אמור להיות מיומן מספיק ליצו

 !מיומנות לכל החיים הזו תהי, לאחר שרכשת אותה. הכיף בלתי מוגבל, השתמש בדמיונך. שתרצה

 יצירת צורות ,)ורוד בעלות גבול ותדיאגרמ( טכניקות בסיסיותההוראות למטה בנויות לפי  .2

 מסודרותרמות מיומנות ). כתוםדיאגרמות בעלות גבול (ם יישומיו, )ירוק דיאגרמות בעלות גבול(

סעיף הבא אם אינך בטוח לחלוטין  \אין להמשיך לטכניקה. ברצף ןעבור עליה. קל לקשה גם כןהמ

להבין את ההנחיות קל תרגל אותם היטב לפני שתמשיך ותמצא כי זה הרבה יותר . לגבי אלו שעברת

תוכל גם לבקש . מעט סבלנות נדרשת, חדש לךהתחום  אם קרושה הוא. סעיפים הבאים \בטכניקות

 .בסיוע הורה במקרה הצורך

www.Lia.co.il 

 

יש לקרוא את כל ההוראות : להורים
.לפני מתן הנחיות לילדיכם  

:אזהרה  

לא מיועד . חלקים קטנים -סכנת חנק
.3לילדים מתחת לגיל   



ייתכן ותצטרך לחזור . שלבים מסויימים בטכניקה הבסיסית אינם מופיעים בסעיפים המתקדמים .3

. כל טכניקה בסיסית מיוצגת על ידי סמל המוצג ישר ליד כותרת הסעיף. לסעיף קודם לקבלת הוראות

 תכנית קרושה תראה בראשית כל סעיף כי קיימת , יפים המתקדמיםכאשר אתה ממשיך לסע

התוכנית מייצגת תמונה כללית של עבודת הקרושה שהולכת . הכוללת את סמלי הטכניקה האלו

זה . יהיה כדאי שתחזור לתוכנית כאשר אתה ממשיך עם יצירת הקרושה שלך. להיות מוצגת בהמשך

 .ד אמורה יצירת הקרושה שלך להיראותכיצ - יאפשר לך לראות את התמונה הכללית 

. מחדש כמה חלקים או את היצירה כולה ליצורייתכן ותרצה , בזמן שאתה מתרגל את הטכניקות .4

 .פשוט פרק לחלקים את התפרים ויצירת הקרושה תותר לולאה אחר לולאה

 .מספר חלקים של הצמר יהיו מודגשים בצבע שונה כדי לעזור בהמחשת התהליך .5

אלו בעודך ממלא את פנה להוראות . סט של הוראות הפוכות מצורף, שמאל למשתמשים ביד .6

 .ההליכים הבאים

 

D. החזקת חוט הטווי ומסרגת הקרושה. 

באותה צורה , החזק את המסרגה בידך הימנית. החזק את החוט בידך השמאלית כפי שמוצג בדיאגרמה

  )הפוך לשמאליים. (שהיית אוחז בעט

  

  

E.  עין שרשרת"או (  רתתפר שרש: 1טכניקות בסיסיות(" 

אם אתה חדש ביצירת הקרושה ייתכן וייקח קצת . תפרי שרשרת מהווים את הבסיס לרוב יצירות הקרושה

. היה סבלני ותרגל על ידי יצירת שרשרת מתמשכת. זמן לפני שתרגיש בנוח עם הטכניקות הבסיסיות

  .תפריםאתה תלמד כיצד לכוונן את המתח בזמן שעליך ליצור שורה מסודרת של 

1E .צור לולאה כפי שמוצג ומשוך דרך הצמר כדי ליצור קשר מתהדק.  

2E .כעת אמור להיות לך קשר מתהדק על מסרגת הקרושה.  

3E .החזק קטע של הצמר בידך השמאלית כפי שמוצג.  

4E. השתמש באצבע ). האמצעית(כעת החזק את הקשר המתהדק באגודלך השמאלי ואצבע האמה

  .מתח שווה בצמרהמורה כדי לשמור על 

5E . כפי שמוצג בחלק (שים את מסרגת הקרושה סביב החוטA ,עטוף את חלק ). מסומן בורוד באיור

  .בהנחיות הבאות" כריכת חוט"זה ייקרא . החוט הזה מעבר לוו המסרגה

6E . משוך חלקA דרך לולאת הקשר המתהדק.  

7E .תפר שרשרת נוצר וייראה כך.  

8E .נסה לא למשוך את הצמר בחוזקה רבה מדי כדי . די להאריך את השרשרתל בכ"חזור על השלבים הנ

  .שלא יהפוך למסובך בשלבים מאוחרים

  

F.  חצי עמוד"או ( הקרושה היחיד: 2טכניקות בסיסיות(" 

לוקח את " קרושה יחיד", מהווים את בסיס עבודת הקרושה, שתוארו מקודם, השרשרת בזמן שתפרי

. תפרים 10תפרים על  10להדגים את הטכניקה על ידי יצירת ריבוע ניתן . טכניקה זו שלב אחד קדימה

  .התנסה על ידי יצירת אחד מאלו והתקדם לשלב הבא רק לאחר שאתה מרגיש בנוח עם זה

1F . תפרים על ידי שימוש בטכניקת תפר השרשרת כפי שמתואר בחלק העליון 10צור שרשרת בסיס של.  

2F .לולאה נוספת ). כפי שמוצג בורוד( 11- יס צור את הלולאה הלאחר הלולאה הראשונה על שורת הבס

  . ונחוץ בכל פעם שתיצור שורה חדשה" שרשרת מסתובבת"זה ידוע גם כ . זו נועדה למעבר לשורה הבאה

3F .מסומנת בסגול. (כעת הכנס את מסרגת הקרושה מהחזית לצד האחורי של הלולאה העשירית.(  

4F . באזור " כריכת חוט"בצעA).מן בירוקמסו.(  



5F . לכוד ומשוך את חלקA דרך הלולאה העשירית.  

6F .כעת תוכל לראות שתי לולאות על מסרגת הקרושה שלך.  

7F . בחלק " כריכת חוט"בצעB )מסומן בכתום.(  

8F. כאשר תגיע לתחילת השורה הראשונה . לאורך שארית השורה השניה" קרושה יחיד"המשך ליצירת

 ).מסומן בכחול כהה( Cבחלק " כריכת חוט"בצע 

9F . זה אמור להיראות כך". קרושה יחיד"כעת יצרת.  

10F .4חזור על צעדים . כעת הכנס את מסרגת הקרושה אל תוך הלולאה התשיעיתF  8עדF.  

11F" .נוסף נוצר" קרושה יחיד.  

12F . כאשר תגיע לתחילת השורה הראשונה . לאורך המשך השורה השניה" קרושה יחיד"המשך ביצירת

  ).מסומן בכחול כהה( Cבחלק " כריכת חוט"בצע 

13F . משוך חלקC דרך הלולאה האחרונה.  

14F" .הפוך את , כעת! זה אמור להיראות כך. נוצרת כדי להתחבר לשורה הבאה" שרשרת מסתובבת

  .יצירת הקרושה שלך

15F .ס את הכנ. היא תהיה מעט שונה מהשורה הקודמת. התחל בעבודת קרושה על השורה השלישית

במקום יצירת , בפעם הזאת. 3Fכפי שמוצג בצעד , מסרגת הקרושה בחזרה לתוך הלולאה האחרונה

תוכל לשים לב . לשניהזאת אומרת דרך החור בין השורה הראשונה   -הכנס אותה מתחת ללולאה, לולאה

כמו " טכריכת חו"כעת בצע ). 3Fכמו בצעד (כי ישנם שני חוטים מעל מסרגת הקרושה שלך במקום אחד 

ואז משוך  7Fשוב כמו בצעד " כריכת חוט"בצע . 6F- ו 5Fמשוך את הצמר כמו שעשית בצעדים , 4Fבצעד 

  .8Fדרך שתי לולאות כפי שמוצג בצעד 

16F . שים לב כי הטכניקה ליצירת קרושה יחיד היא . שלישיתהעל השורה " קרושה יחיד"אמור להיווצר

תה מכניס את מסרגת הקרושה דרך הלולאה בתפר השוני הוא שבשורה השניה א. אותה טכניקה

אתה מכניס אותה דרך החור בין השורות במקום , השרשרת בשורה הראשונה והחל מהשורה השלישית

  .דרך הלולאה

17F . זכור ליצור . בשורה השלישית עד שתגיע לתחילת השורה השניה" קרושה יחיד"המשך ליצור

אם זה קורה . מתחילים בדרך כלל לא שמים לב לכך. הלפני שתמשיך לשורה הבא" שרשרת מסתובבת"

הצורה תראה יותר כמו טרפז . תוכל לשים לב כי יצירת הקרושה שלך תהפוך לצרה יותר ככל שתתקדם

  .מאשר ריבוע רגיל

18F .האחרון בריבוע משוך את הצמר להגדלת הלולאה כפי שמוצג" קרושה היחיד"כאשר יצרת את ה .

  .תוך את הלולאה ולנתק את כדור הצמרהשתמש במספריים כדי לח

19F . והשתמש בה להעביר את הקצה הרפוי אל תוך מרובע ) הכלולה(השחל את מחט הפלסטיק

  .זה יוודא כי הצמר לא יותר. הקרושה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

G.  עמוד"או ( קרושה כפול:  3טכניקות בסיסיות(" 

הדוגמא . תוח מיומנות הקרושה שלךהקרושה הכפול היא טכניקה לפייצירת , בדומה לקרושה היחיד

, אתעקב ז. היא לא סרוגה באופן הדוק כל כך. שנוצרת בקרושה הכפול היא שונה מזו של הקרושה היחיד

זה אידיאלי ליצירת אזורי קרושה נרחבים כמו צעיף או תחתיות . העבודה מתקדמת במהירות גבוהה יותר

רעיון טוב  זה. ספות ליצירת דוגמאות מורכבותנו הקרושה הכפול בדרך כלל משולב עם טכניקות. לצלחת

 .תפרים 10תפרים על  10לתרגל על ידי יצירת ריבוע נוסף בגודל 

  

1G . תפרים שתשמש כבסיס ליצירתך 10התחל ביצירת שורת.  

2G . שרשרת מסתובבת"הוסף שלושה תפרים נוספים ליצירת."  

3G . בחלק " כריכת חוט"בצעA )מסומן בורוד.(  

4G .את הצורה הפוך דילוג על העשירית י. ר את מסרגת הקרושה שלך בחזרה ללולאה התשיעיתהעב

  .ליותר מרובעת

5G .הכנס את המסרגה לתוך הלולאה התשיעית.  

6G . בחלק " כריכת חוט"בצעB )מסומן בירוק.(  

7G .משוך את הצמר דרך הלולאה הראשונה.  

8G .כעת אמורות להיות שלוש לולאות על מסרגת הקרושה שלך.  

9G . בחלק " כריכת חוט"בצעC )מסומן בכתום.(  

10G .משוך את הצמר דרך שתי הלולאות הראשונות.  

11G .שים לב לשתי הלולאות על המסרגה כפי שמוצג.  

12G .בחלק " כריכת חוט"בצע , כעתD )מסומן בסגול.(  

13G . משוך את חלקD תי הלולאותדרך ש.  

14G" .נוצר ואמור להיראות כך" קרושה כפול.  

15G .13חזור על שלבים . הכנס את מסרגת הקרושה אחורה אל תוך הלולאה השמיניתG -3G  כדי ליצור

  .נוסף" קרושה כפול"

16G. עד שהשורה השנייה פוגשת את תחילת השורה הראשונה" קרושה כפול"המשך ליצור.  

17G .שראות מסתובבותשר"הוסף שלוש , כעת."  

18G .הפוך את יצירת הקרושה שלך.  

19G . אתה תראה שני ). מסומנת בורוד(הכנס את מסרגת הקרושה אחורה אל תוך הלולאה האחרונה

קרושה "העיקרון הוא אותו העיקרון כמו בזמן יצירת ה. חוטים לאורך חלקה העליון של יצירת הקרושה

  .מקודם" היחיד

20G .5-מ חזור על כל הצעדיםG  14עדG.  

21G .בשורה השלישית" קרושה כפול" אמור כעת להיווצר.  

22G . שורות 10עד שיצירתך מגיע לאורך הרצוי של " קרושה כפול"המשך ליצור שורה אחר שורה של.  

23G. 18- כפי שעשית ב(משוך את החוט להגדלת הלולאה וחתוך עם מספרייםF.(  

24G . 19-כפי שעשית ב(קצה הצמר לתוך היצירה השתמש במחט הפלסטיק כדי להשחיל אתF.(  

  

  

  

  

  



  תוכנית הקרושה
 הסימן האליפטי השלם: הערות

, ה נפוצה ופשוטהמייצג טכניק
") עין מתה"או "( תפר נסתר"

 5Hעד  3Hהמודגם בשלבים 

 .הבאים

H. כיצד ליצור מעגל קרושה קטן. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

1H . תפרים 4צור שרשרת בסיס של.  

2H .הכנס את מסרגת הקרושה לתוך הלולאה הראשונה.  

3H . בחלק "  כריכת חוט"בצעA )1תפר נסתר : "באיור( ).מסומן בורוד("  

4H .2תפר נסתר : "באיור. (אחרונהמשוך דרך הלולאה הראשונה וה("  

5H . 3צעדים ". טבעת בסיס"יצרתH 4- וH  שבדרך כלל בא לידי שימוש בחיבור שרשראות" תפר נסתר"יוצרים. 

  ")3תפר נסתר : "באיור(

6H . תפרי שרשרת 3הוסף.  

7H.  בחלק "  כריכת חוט"בצעB )7צעדים " (קרושה כפול"התחל ליצור ). מסומן בסגולH -15H.(  

8H .חור המרכזי"הכנס את מסרגת הקרושה לתוך ה."  

9H.  בחלק "  כריכת חוט"בצעC )מסומן בכחול כהה.(  

10H . משוך חלקC דרך החור המרכזי.  

11H . בחלק "  כריכת חוט"בצעD )מסומן בכתום.(  

12H .משוך דרך שתי הלולאות .  

13H . בחלק "  כריכת חוט"בצעE )מסומן בירוק.(  

14H .שתי הלולאות לכוד ומשוך דרך.  

15H . כפי שמוצג" קרושה כפול"כעת אמור להיות לך.  



  תוכנית הקרושה
 

16H .פעמים נוספות 10" קרושה הכפול"המשך ביצירת ה.  

17H . הכנס את מסרגת הקרושה  אחורה מתחת ללולאהC כעת. יהיו לך שלוש לולאות על המסרגה. כפי שמוצג ,

  ).מסומן בסגול( Fבחלק "  כריכת חוט"בצע 

18H . עין מתה" \"תפר נסתר("הצמר דרך שלושת הלולאות משוך את"(  

19H .נוצר עיגול קטן!  

20H . כמו שתואר מקודם(הגדל את גודל הלולאה האחרונה וחתוך עם מספריים.(  

21H . לקשירת חתיכת הצמר הרפויההשתמש במחט הפלסטיק פעם נוספת.  

I. יצירת צורת פרח מקרושה 

 

 

 

 

 

 

 

 

1I . 1. (ליצירת עיגול קטןחזור על הצעדים הקודמיםH -19H.(  

2I .שנה את צבע הצמר על ידי משיכת חתיכת חדשה דרך הלולאה.  

3I . תפרי שרשרת 3הוסף.  

4I. לולאה (הכנס את מסרגת הקרושה מתחת ללולאה האחרונה בקצה הגושA ( קרושה יחיד"וצור."  

5I.נוצר עלה כותרת האמור להיראות כך.  

6I . 2חזור על שלביםI -5I למת את כל שנים עשר עלי הכותרת מסביב למעגלעד שהש.  

7I .הגדל את הלולאה האחרונה עם המסרגה.  

8I .חתוך את הלולאה והסר את כדור הצמר.  

9I .יצרת את פרח הקרושה הראשון שלך. סגור את הקצה הרפוי בעזרת המחט במקרה הצורך!  

  



  תוכנית הקרושה
 

J. כיצד להפוך את הפרח שלך לעיגול מרשים נוסף 

 

 

 

 

 

 

 

 

1J .את השלבים הקודמים  בצע– I ו- H ליצירת פרח קרושה.  

2J .לכוד ומשוך דרך חתיכת צמר . הכנס בדחיפה דקה את מסרגת הקרושה דרך לולאה בחוד אחד עלי הכותרת

  .בצבע שונה

3J . בחלק " כריכת חוט"בצעA )מסומן בחום.(  

4J . תפר שרשרת"לכוד ומשוך דרך הצמר ליצירת."  

5J .מסרגה לתוך החוד של עלה הכותרת הבאהכנס את ה, אז. רים נוספיםהמשך ביצירת שני תפ.  

6J . לסגור את השרשרת במקומה" קרושה יחיד"צור.  

7J .חיברת בין שני עלי כותרת.  

8J .לצורך ביצוע החיבור האחרון. המשך לחזור על התהליך עד שכל עלי הכותרת יחוברו בידי שרשרת מתמשכת ,

  .הלולאה המקורית בכדי להשלים את השרשרת וודא כי המסרגה מוחלקת לתוך

9J .הרחב את הלולאה האחרונה וחתוך.  

10J .המעגל כעת סגור והפרויקט הושלם! קשור את הקצוות הרפויים שלך.  

  

  

  

  

  

  



  תוכנית הקרושה
 

K. כיצד ליצור ריבוע מהודר 

  

 

 

 

 

 

1K . 1בצע אתH  6עדH  תפרי שרשרת"ליצירת טבעת חיבור עם שלושה."  

2K . 7בצע את הצעדיםH  14עדH  קרושה כפול"ליצירת."  

3K . קונכיה"זה נקרא . הוא צריך להראות כך". קרושה כפול'"צור עוד."  

4K .בצע קרושה של תפרי שרשרת כהארכה.  

5K .קרושה כפול"צור שלושה תפרי , כעת."  

6K .עד חזור על כך ". קרושה כפול"ושלושה תפרי " תפרי שרשרת"צור ארבעה , שוב. זה אמור להיראות כך

  .שנוצרו ארבע קונכיות

7K.הכנס את מסרגת הקרושה לתוך הלולאה המקורית.  

8K . 3" (תפר נסתר" צורH-4H ( הריבועלחיבור.  

9K . בסיסי שנראה כך ריבועאמור להיות לך!  

10K .תוכל לשנות את הצבע לפי רצונך. לכוד ומשוך דרך חתיכת צמר חדשה!    

11K . קרושה יחיד"צור."  

12K .צור שני תפרי קרושה על אותה לולאה, כאשר תגיע לפינה. הריבועלאורך גבול " קרושה יחיד"ור המשך ליצ.  

13K . הריבועזה ייחזק את פינות.  

14K .לסגירת השורה" תפר נסתר"בצע . חזור על צעדים אלו עד שתגיע בחזרה לשורה הראשונה.  

15K . 9חזור על צעדK 10ים חזור על צעד. ושנה את צבע הצמר אם תרצהK  13עדK  ליצור תפרי קרושה בשורה

  !בפינות" קרושה יחיד"אל תשכח ליצור שני תפרי . שניה

16K . תפר נסתר"חבר את השורה השניה עם."  

17K . כפי שעשית בשלבים קודמים סגור. את הלולאה הסופית וקצץ את הצמרמשוך.  



למה שלא תיצור מספר . וון פריטים שוניםקרושה במג ליצורתוכל בקלות , לאחר שרכשת את הטכניקות הבסיסיות

הנה מספר הצעות מגניבות לפריטים יומיומיים שתוכל ליצור . צורות מגוון ואז תהנה לתפור אותן ביחד עם המחט

  !בעצמך

L. כיצד ליצור תחתית כוס 

  .שיהיה קטן מדי, מלבד העיגול הראשון, כל הצורות שנעשו קודם לכן יוכלו לבוא ליד שימוש כתחתית לכוס

M. כיצד ליצור חגורה טרנדית 

האיור למטה מראה לך כיצד לשלב בין . ולצד ז והשתמש במחט הפלסטיק המצורפת לתפור את הצורות ז

  .עיגולים קטנים ליצירת חגורת מותניים צבעונית 15

N. כיצד ליצור תחתית לצלחת 

יחדיו את כל האיור למטה מדגים כיצד לתפור . חבר כל צורה שתרצה ליצירת תחתית צלחת ייחודית

 .Fתוכל גם להשתמש בריבועים הפשוטים יותר שיצרת בחלק . Kהריבועים שיצרת בסעיף 

O. עיגולים קטנים ושני עיגולים מהודרים גדולים  18- תהיה זקוק ל -כיצד ליצור תיק צד אופנתי

 .לעיצוב זה

1O .כעת את צדדי  יש בידך. תפור תשעה עיגולים קטנים סביב הגבול של כל אחד מהעיגולים הגדולים

  .תיקה

2O .תפור רק מסביב לששת המעגלים הקטנים כך שתשאיר פתח. תפור יחדיו את שני צידי התיק !

  ").זכור להשאיר פתח לתיק: " באיור(

3O . כדי את שלושת הקטעים ל קלע.  חלק אותם לשלוש קבוצות. קטעים בצבעים שונים של צמר 9חתוך

  .לתיקזה ייצור את הרצועה . כמו בשיערצמה 

4O .תוכל להשתמש בכל אחת מהצורות לתפור . חבר את הרצועה להשלמת התיק הקטן והחמוד שלך

  !היה יצירתי ותהנה! הדמיון הוא המגבלה היחידה שלך. יחדיו בכל צורה שתחשוב עליה

  

  

  

  

  

  

  

  



  סריגה קלה

הסדרה הקלה לעשייה הזו כוללת סליל סריגה מעוצב שגורם ". סריגה קלה"נסה גם את 

  !אם אתה נהנה ליצור קרושה אתה תאהב לסרוג! לסריגה להיות ממש קלה

  

 

 

 

 

  צעיף - ערכת סריגה קלה

צמר , ראשים 18סליל סריגה בעל מכילה 

צבעוני ומסרגת קרושה שיוצרים צעיף 

 .מ"ס 70אופנתי באורך 

  תיק צד - ערכת סריגה קלה

צמר , ראשים 24כילה סליל סריגה בעל מ

צבעוני ומסרגת קרושה שיוצרים תיק צד 

 .מ"ס 13קטן באורך 

  דובי - ערכת סריגה קלה

סליל , ראשים 18מכילה סליל סריגה בעל 

צמר צבעוני  , ראשים 6סריגה בעל 

ומסרגת קרושה שיוצרים דובי מקסים 

 .מ"ס 20בגובה 


