
 

 

 

 

 

 

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

 

A. לפני שמתחילים 

  

 .יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה .1

 .מומלצת השגחת ועזרת מבוגר .2

   .8ערכה זה מיועדת לילדים מעל גיל  .3

המוצר המוגמר כוללים חלקים קטנים אשר עלולים לגרום לחנק אם נעשה בהם שימוש לא הערכה ו .4

 .ומטה 3שמור הרחק מילדים בני . נכון

 

B. מרכיבים 

מסרק  1, ")בוכייר"או ( אריגה) התקן מאורך ובו סליל החוטים( סירת 1, מחט פלסטיק 1, נול אריגה 1

המרכיבים מספיקים ליצירת תיק טלפון נייד . מפורטותחוט שתי והוראות , חוט טווי בצבעיםכדורי , הגארי

  .כוסותלאחד ושלוש תחתיות 

  

C.  לדעתשצריך מילים 

המונח מתייחס גם ליצירת . קטעים ארוכים של חוט טווי או חוטשל  השזירהמתייחס לפעולת  -אריגה

  .חפץ שזור

  .מכשיר לאריגת חוטים לכדי בדים - נול

  .י של האריגטוודור וארגון החוטים או חוטי הרצועה משוננת מחומר קשיח לסי -מסרק

  .מכשיר לנשיאת חוט הערב מעבר לחוט השתי של האריג - אריגה )בוכייר(סירת 

  .גבול מיוחד או קצה - שפה

  .באריגה זה מתייחס למעשה לדחיפת שורות חוט הטווי יחדיו בחוזקה ;להכות בקלילות - הקשה

  .בהם באלכסון בנול מתייחס לחוטים או חוטי הטויי שמשתמשים -ערב

www.Lia.co.il 

 

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

:אזהרה  

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



D.  בסירהשימוש במחט או 

זה תלוי מאוד ברמת הנסיון שלך ועיצוב ? באיזה מהם תשתמש. סירההערכה שלך כוללת גם מחט וגם 

  .האריג שלך

  

המחט . מחט היא הבחירה הנכונה אם תבנית האריג שלך משתמשת בהרבה צבעים שונים - מחט

מחט היא בחירה טובה . חליף מצבע חוט אחד לשניבזמן שאתה מ, מאפשרת לך לשנות צבעים במהירות

  .יותר גם אם אתה יוצר תמונה בתוך האריג שתדרוש החלפת חוטים תכופה ואורכי צבע משתנים

  

. לאזורים רחבים של צבע כמות גבוהה יחסית של חוט טווי והיא מושלמתלהחזיק  תמיועד הסירה -סירה

: יותר בלי שתצטרך לחתוך חתיכות מרובות של חוט טווילך לארוג אזור גדול  תמאפשר סירה, מבחינה זו

  .פשוט התר קטע נוסף והמשך, לאחר שהשתמשת בקטע של החוט הבלתי מותר

  

  בחוט טווי הסירההוראות להטענת 

מכוון יכול להיות . זה יהיה קל ומהיר יותר להשתמש במכוון, סירהבכדי לארוג בעזרת : בסירהאריגה 

כאשר אתה חוזר על התבנית עד , ת המכוון מתחת לחוט אחד ומעל הבאא" ארוג" .עפרון או סרגל

ודחוף את  מהסירההתר קטע חוט ? האם שמת לב לרווח שנוצר על ידי המכוון. שהגעת לסוף השורה

חזור על תהליך ! הסר את המכוון והשורה שלך הושלמה. כל הדרך עד לקצה השני, לכיוון הרווח הסירה

  .זה עד שהאריג מושלם

  

E. חיליםמת 

שמור על חוט השתי מתוח . זה נקרא חוט השתי. בנול עליך להשחיל חוט, ל להתחיל לארוגלפני שתוכ

  .)כעת נדגים את דוגמת חזית הקופסה. (מבצע את הפעולות הבאותבזמן שאתה נע מלמעלה למטה ו

  

1E . ם לו לגרוהשחל את החוט הלבן דרך החור בפינה השמאלית התחתונה של הנול וקשור קשר כדי

זה מאפשר לך ליישר את חוט . ווים 19בתחתית ישנם   ;ווים 18ראש הנול ישנם ב: הערה. במקום לעגון

  .השתי בעזרת פיצוי על השורה הראשונה של החוט

2E.משוך , צור לולאה עם חוט השתי הלבן סביב תחתית הוו, בוו החמישי מהפינה השמאלית התחתונה

משוך את חוט השתי בחוזקה וצור לולאה סביב . מסביב לוו החמישי אותו ישירות לראש וצור איתו לולאה

  .בתחתית ואז בחזרה לראש הנול) השישי(הוו הבא 

3E .תוכל לעטוף את החוט . עד שתגיע לוו החמישי מהימין העליון ,למטה -המשך בדפוס זה של למעלה

השחל את  ,שתי הדוקהחוט וודא כי כל קו . מסביב לוו החמישי כדי להדק עוד יותר את החוט במקומו

  .עתה כעת מוכן להתחיל באריגה. ימנית העליונה וסגור אותו בקשרהחוט דרך החור בפינה ה

4E . תלוי " זנב"השחל אותו במחט כך שיישאר לך . מ"ס 120בחר חוט טווי צבוע וחתוך קטע חוט באורך

  .מ"ס 20באורך 

5E .ח את המחט מתחת לחוט אחד ומעל הבאהנ, כאשר אתה מתחיל בחלק התחתון האמצעי של הנול ,

: כך שהוא מתחלף בדוגמה מעל חוט שתי אחד ומתחת לבא, )'הערב'הקרוי (כאשר אתה מושך את החוט 

  .כל הדרך לאורך המסגרת, מעל ואז מתחת

6E .מ נשאר תלוי מהנול"ס 4 משוך את החוט כך שרק זנב באורך, כאשר תגיע לקצה השורה.  

7E .אתה תתחיל את השורה , ים את השורה על ידי מעבר מעבר לחוט האחרוןכאשר חוט הטווי סי

  .חתיההחדשה על ידי מעבר מת

8E . יש לזכור להקיש על . או לדחוף את חוט הטווי בחוזקה כנגד המסגרת" להקיש"השתמש במסרק

  . זה יבטיח כי עבודתך מסודרת והדוקה. החוט בכל פעם שתסיים שורה



9E .אם החוט סיים את : וודא כי אתה מחליף את כיוון האריגה לסירוגין, שהבכדי להתחיל בשורה חד

ואם , אז עליך להתחיל את השורה החדשה על ידי מעבר מעליה, השורה במעבר מתחת לחוט האחרון

אתה תתחיל את השורה החדשה על ידי מעבר , במעבר מעל החוט האחרון החוט סיים את השורה

  .מתחתיה

10E .יש למשוך את החוט בעדינות , שוב. עד שתגיע לאורך הצבע הנחוץ" על ומתחתממ"חזור על דפוס ה

זכור להקיש על . אין למשוך כה חזק שתמשוך בחוטי השתי בצידי האריג, עם זאת  ;כך שהוא לא ישקע

  .החוט לאחר כל שורה כך שיהיה הדוק כנגד השורה שלפניו

11E .יש פשוט להכניס את קצה החוט דרך חוט , לשינוי צבעים או פשוט להמשיך היכן שהחוט הסתיים

מ חופפים בין החוט הישן "ס 2וודא כי יש בערך . כנגד השורה הקודמת בתקיפותהשתי ולהקיש עליו 

, אין לקשור שתי חתיכות חוט טווי יחדיו או לנסות להתחיל היכן שהחוט הקודם הסתיים: הערה. (והחדש

  ).המוגמרמכיוון שזה יגרום לרווחים או בליטות במוצר 

12E .הכנס את . המשך באריגת החוט דרך כל שורה עד שתגיע לאורך הרצוי של יצירת האריגה שלך

  .הזנב בחזרה אל תוך השורה הקודמת וזכור להקיש על החוט בחוזקה

13E .חתוך חוט שתי אחד וקשור את הקצוות עם , לאחר שהאורך הרצוי הושלם -השלמת פרויקט אריגה

  .אחד בכל פעם - לאורך המסגרת תוך כדי שאתה חוזר על תהליך זה נוע. קשר כפול

  

F. כיצד ליצור תיק משלך לטלפון הנייד 

1F .ואת כל הזנבות כך שחוט הטווי מיושר עם האריגה" ציצית"קצץ את ה.  

2F .השאר את הציציות בתחתית והכנס אותם פנימה בעודך מחבר את . חבר שני שטיחונים ארוגים יחדיו

האיור למעלה מדגים כיצד לתפור את השטיחונים המרובעים שיצרת בדיאגרמות . ים יחדיושני השטיחונ

1E -13E יחדיו.  

3F . חבר . קבוצות וקלע אותם כמו צמה לשיער 3-חלק אותם ל. קטעי צמר ארוכים בצבעים שונים 6חתוך

  !יצרת תיק טלפון נייד משלך! ברכות. את הרצועה כדי לסיים את התיק

  

G. ציציות"חתית לכוס עם כיצד ליצור ת" 

1G . בצע . בתור חוט השתיכעת השתמש בחוט טווי צבוע . חוטי שתי על צד ימין ושמאל של הנול 2הוסף

  .המטרה היא שתשיג ציציות חוט צבעוניות לתחתית שלך. 1E-3Eאת הפעולות בצעדים 

2G . מ "ס 5.5חתיכות קרטון בגודל  2פשוט חתוךX 12 התחל . וך חוט השתיהכנס לסירוגין אל ת. מ"ס

  .4E -11Eכאשר אתה מבצע את הפעולות בצעדים , באריגה

3G .זה כמעט מושלם, כאשר תגיע לשפת הקרטון. שים את הקרטון השני מעל חוט השתי.  

4G.וקשור עם קשרים כפולים, חתוך את הלולאות בשני הצדדים.  

5G .חתוך את הלולאות ממעל ומתחת וקשור עם קשרים כפולים.  

6G .תוכל לנסות גם ליצור תחתיות ללא ציציות! ת סיימת ליצור תחתית משלך עם ציציותכע.  

  

H. כיצד ליצור יצירת אריגה גדולה 

1H .החלק העליוןמ מ"ס 4שאתה נמצא בערך עד ארוג , בכדי להמשיך לארוג יצירת נול גדולה.  

2H . התחל חוט , המסגרתמכיוון שזה קשה לארוג את המחט מעל ומתחת לחוט בחלק העליון ביותר של

הקש אותם , עשה זאת באותה צורה שהיית עושה בתחתית, חדש וארוג אותו מהחלק העליון של הנול

  .ואז ארוג באזור הנותר, במקומם

3H .השתמש במחט כדי לקבע את זנב החוט בחזרה אל תוך האריגה, לאחר שמילאת את הרווח ביניהם .

  !זה מוכן. קצץ חוט מיותר אם יש בכך צורך

4H .יצרת אריג משלך! ברכות!  



  השלמת פרויקט אריגה
. או שתוכל להסיר את האריג מהנול כדי להשלים פרוייקטים נוספים, הנול יכול לשמש כמסגרת ליצירתך

  :בצע את הפעולות הבאות, בכדי להסיר את האריג מהנול

לאריג שלך כיוון שזה יגרום , אין לחתוך את חוטי השתי. התר או חתוך את שני חוט העגינה .1

 .להתפרק

 .הפוך את הנול ומשוך בעדינות את חוט השתי מהווים בשני קצוות המסגרת .2

תוכל להתשמש במסרגת קרושה או במחט . קבע כל אחד משני חוטי העגינה בחזרה לתוך האריג .3

 .הפלסטיק כדי למשוך את החוט דרך חוטי השתי

 .קצץ את כל הזנבות כך שהחוט מיושר עם האריגה .4

  

I. יםות נוספטיפים ועצ 

 .השלמת פרויקט מהירה הרבה יותר כאשר החוט כפול •

 .תוכל גם להשתמש בשני חוטים צבועים למראה מדליק •

 .השתמש בסרט במקום חוט טווי •

 .השחל חרוזים על החוט וארוג אותם אל תוך הפרויקט שלך •

 .נסה ליצור דוגמאות ותמונות משלך •

 !הקיר כך שכולם יוכלו להתרשם ממנותלה אותו על  -הנול יכול לשמש כמסגרת לאריג שלך •

  

J.  אריגהההיסטוריית 

ארכיאולוגים גילו עדויות לכך שאריגה הייתה קיימת בעידן , למעשה. מאוד ישנה. אריגה זו אמנות ישנה

אנשים מכל העולם  -קיימים סוגים רבים ושונים של צורות אריגה וחומרים שבהם משתמשים! האבן

אנשים גם אורגים עם סוגים שונים של חוט . ם ושטיחים לדוגמהמשתמשים בחומר צמחי לאריגת סלי

המיומנות והמידע הדרושים , אריגההשל מכונות  והמיכוןלפני העידן התעשייתי , למעשה. וחוט טווי

דברים שאנו לעתים לוקחים כמובנים  -סלים ושטיחים, בגדים. לאריגה היו מאוד חשובים ברוב התרבויות

  !חשוב כמה זמן היה לוקח לך לארוג שטיח אחד. עשות בעבודת ידהיו צריכים לה, מאליהם

  

רוב הבגדים מיוצרים במכונות , כיום. סגנונות וסוגים שונים של נולים הומצאו להאצת התהליך, עם השנים

אנו , למרות שאנו לא תלויים באורגים ללבושנו, לכן. ענק מהירות ויעילות בהרבה מעבודת בני אדם

עדיין , בין אם היא מתבצעת בידי מכונה או ידי אדם, אריגה. קצועיים כאומנים אמיתייםמכירים באורגים מ

או מאוד ) אריגת אצבע לדוגמה(אריגים יכולים להיות מאוד בסיסיים . ממלאת תפקיד חשוב בחברה

 בעת שאנו מעריצים, משמשים למטרות יומיומיות, כמו מחזיקי סירים, פריטים ארוגים מסויימים. מורכבים

  .אחרים כיצירות אמנות מעולות

  

  

  

  

  

  

  

  

  



או שתשתמש בנול , צור טרנד חדש כאשר תלמד ליצור חגורה מקרושה !!כיף ואופנתי

גם ערכת אמנות הקרושה וגם ! אריגה לאריגת תיק טלפון נייד או כמה תחתיות כוס צבעוניות

מד כיצד ליצור מתנות ל. ערכת נול האריגה מכילות כל שצריך ליצירת פריטי עבודת יד אופנתיים

  !תוכל ליצור שוב ושוב, עם צמר נוסף, מצויינות אשר

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 שאלות וטענות
  

 או ,שאלות או טענות לך יש אם .לנו חשוב זה ממוצר וסיפוקך כלקוח אותך מעריכים אנו

  , LIA  חברת - כתובתנו. איתנו קשר ליצור תהסס אל אנא ,פגום או חסר זו מערכה חלק מצאת אם

   ,info@lia.co.il: עימנו באימייל קשר ליצור גם מוזמן אתה .46131' הרצליה ב 3194ד .ת            

  WWW.LIA.CO.IL  :אתר האינטרנט, 09-9502552: טלפון, 153-9-9502552: פקס

 

  CROCHETאמנות  
ערכת קרושה אידיאלית לילדים 

המרכיבים מספיקים ! ומתחילים
ליצירת לפחות שלוש 

תחתית : מהדוגמאות המומחשות
תחתית , תיק יד אופנתי, לכוס

. לצלחת או חגורה טרנדית
הוראות למשתמשים שמאליים 

 . כלולות גם כן

  ערכת נול אריגה
תן ליצירתיות ולדמיון שלך לפרוח 

ערכה ! בנול האריגה למתחילים
 3זו מכילה כל שצריך ליצירת 
 תחתיות כוסות ותיק נשיאת

לא תאמין מה תוכל .  טלפון נייד
 !לארוג


