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

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

תפירה בהצלבה
)גובלן(
CROSS STITCH- 02749

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

 .Aהוראות בטיחות
יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה.
 .1ערכה זו מיועדת לילדים מעל גיל .8
 .2מספריים דרושות )לא כלולות( .השגחת ועזרת מבוגר מומלצת.
 .3הערכה והמוצר המוגמר כוללים חלקים קטנים אשר עלולים לגרום לחנק אם נעשה בהם שימוש לא
נכון .שמור הרחק מילדים בני  3ומטה.

 .Bמרכיבים
 2קנבסי פלסטיק 8 ,חוטי צמר1 ,מחט ,תבניות דוגמא ,תבנית רשת ריקה והוראות מפורטות.

 .Cיסודות התפירה בהצלבה
תפר מוצלב נוצר על ידי הצלבת שני תפרים מעבר להצטלבות ,כך שנוצר " ."Xצירוף של מספר תפרי X
כאלו ייצור תמונת פסיפס .הנה מספר סוגים שונים של טכניקות תפירה.

תפירת הצלבה יחידה
תפירת הצלבה יחידה היא הבסיס של התפירה בהצלבה .היא בדרך כלל מנוצלת ליצירת נקודות על
דוגמאות עיצוב.
 .1השחל במחט קטע צמר .משוך את הצמר דרכה ,תוך כדי שאתה משאיר קצה אחד ארוך ואחד קצר.
 .2העבר את המחט המושחלת דרך החור בקנבס הפלסטיק ) (1כפי שמוצג ,והשאר בערך  5ס"מ של
צמר בחלק האחורי.
 .3הצלב את הצמר במאונך דרך חור ) .(2אחוז בצמר בגב הקנבס ,השחל את המחט דרך החור ),(3
תוך כדי שאתה סוגר את הקצה הרפוי של הצמר באותו זמן.
 .4לבסוף ,השחל את המחט דרך החור ) .(4תפר מוצלב יחיד נוצר.
)באיור מימין למטה " :תפר מוצלב יחיד מיוצג בידי  Xעל תבניות דוגמת העיצוב"(.
תפירה בהצלבה מתמשכת
שורות מתמשכות של תפרים מוצלבים משמשות למילוי אזורים רחבים של צבע.
 .1התחל עם חור ) (1בעודך משאיר  5ס"מ של צמר עודף בגב הקנבס.
 .2עקוב אחר הדיאגרמה ,תוך כדי שאתה יוצר שורת תפרים מחור ) (2לחור ) .(11באותו זמן קבע את
הקצה הרפוי במקומו עם התפרים הראשוניים.
 .3לאחר מכן ,תפור אחורנית ,תוך כדי הצלבה מעל חצי השורה הראשונה שנוצרה.
 .4תפר מוצלב מתמשך נוצר כאשר חזרת לנקודת ההתחלה.
)באיור  " :3חצי השורה הראשונה מיוצגת על ידי צבע כחול בהיר"(.
)בריבוע אחרון למטה משמאל" :תפר מוצלב מתמשך מיוצג על ידי שורת -Xים על תבניות דוגמת
העיצוב"(
תך כפול
תך כפול )תפר שחוזרים עליו לשם חיזוק( נועד ליצירת קווים ,מתארים או כתיבת אותיות .הטכניקה דומה
ליצירת לולאת צמר על הקנבס.
 .1צור לולאה דרך חור ) (1ו.(2) -
 .2העבר את המחט דרך חור ).(3
 .3צור לולאה אחורנית דרך חור ).(1
 .4חזור על כל צעדי יצירת הלולאה למעלה ,כך שקו של תך כפול נוצר.
)בריבוע אחרון למטה משמאל " :תך כפול מיוצג על ידי שורה של קוים על תבניות דוגמת העיצוב"(.
תפר חסר-קשר
אין צורך לקשור קשרים לאחר שצבע הושלם .בצע את הפעולות הבאות לתפירה חסרת קשרים.
 .1פשוט השאר קצה רפוי של מספר סנטימטרים.
 .2התחל צבע נוסף על ידי השארת קצה עודף לאורך הצמר הצבוע הקודם.

 .3התחל בתפירת הצבעים החדשים ,תוך כדי שאתה מקבע את שני קצוות הצבעים במקומם עם
התפרים הראשוניים.

 .Dיצירת דוגמאות תפרים מוצלבים
למדת את יסודות התפירה בהצלבה .כעת נמשיך ליצירת דוגמאות יפהפיות של תפירה בהצלבה.
יש תמיד לעצב את הדוגמה לפני תחילת התפירה .השתמש בגליון הדוגמא הריקה עם הדפסי הרשת
המצורף .תכנן דוגמא על הרשת על ידי הדגשת הצלבות בצבעים שונים .לאחר שתסיים ליצור את העיצוב
על נייר ,הנח את העיצוב מתחת לקנבס הרשת מפלסטיק להתייחסות והתחל בתפירה צבע אחר צבע.
)הערות :בזמן חיתוך הצמר ,נסה להעריך את אורך הצמר הנדרש .כמכוון כללי כל תפר " "Xזקוק לס"מ
אחד של צמר .לדוגמה ,אם תשתמש בצבע זה ל 20-תפרים מוצלבים ,תצטרך אורך צמר שהינו בערך 10
ס"מ ועוד  30ס"מ נוספים להתחלה ,סיום ולולאות .כלומר בסביבות  50ס"מ ל 20-תפרים מוצלבים(.
להתחלה זריזה ,הערכה כוללת מספר תבניות עיצוב ליצירת תיק צד ,מחזיק עטים או כמה תחתיות כוס.
כל תפר מצויין על גליון הדוגמא כצלב .הצבע מציין את צבע הצמר .תוכל ליצור עיצובים משלך באותה
צורה כמו בתבניות לדוגמה.
שים לב לעצות הבאות לפני תחילת יצירת אמנות התפירה בהצלבה:
 .1בכדי להציב את העיצוב שלך כראוי על הקנבס ,התחל מהמרכז.
 .2יש לזכור לשמור שכל התפרים יוצלבו באותו כיוון) .זה ייתן לתפירה ברק עדין(.
 .3שמור על המתח שווה בכל תפר בכדי ליצור משטח חלק.
 .4קל מאוד לעבוד עם תפירה בהצלבה  .אם העניין חדש לך ,נדרשת מעט סבלנות .ייתכן וגם תרצה
לבקש מהוריך סיוע אם תצטרך .אם תעשה אי אילו טעויות ,פשוט הסר את כל התפרים הבלתי
נכונים ,וחזור על עבודתך מחדש .לא יהיה ניתן להבחין בטעויות קטנות בכלל היצירה .הכי חשוב
שתהנה מהתפירה.

 .Eיצירת תיק צד פרפר אופנתי

ידית אחיזה

גוף התיק

 .1חתוך רצועה מכל קנבס ליצירת הידית .יהיו לך  2רצועות מ 2-קנבסים.
 .2קצץ את הקצוות בכדי להחליק אותן.
 .3עקוב אחר תבניות הדוגמא ליצירת התפר .השתמש בקו כפול ליצירת הידיות
 .4חבר את הידיות לתיק כפי שמוצג .יהיה בטוח יותר להשתמש בקווים כפולים.
 .5לבסוף ,תפור את החלק האחורי והקדמי יחדיו עם קוים כפולים .התיק נוצר) .באיור 2" :חתיכות קנבס"(

 .Fיצירת מחזיק עטים צבעוני
מיכל החזקת העט

תחתית

מיכל

תחתית

 .1חתוך את הפלסטיק לגדלים כפי שמוצג .קצץ את הקצוות בכדי להחליק אותן.
 .2חבר את לוח המיכל עם התחתית כפי שמוצג .נוצר כלי לעפרונות.

 .Gיצירת תחתיות מהודרות לכוסות
 .1חתוך את הפלסטיק לגדלים כפי שמוצג .עקוב אחר תבניות הדוגמא לביצוע התפירה.
 .2תפור לאורך הקצוות להחליק אותן .זה יהיה יפה ומהיר יותר ליצור קו כפול.

נסה את הפרויקטים המעולים האחרים ,זה קל וכיף!

אמנות CROCHET
ערכת קרושה אידיאלית לילדים
ומתחילים! המרכיבים מספיקים
ליצירת לפחות שלוש
מהדוגמאות המומחשות :תחתית
לכוס ,תיק יד אופנתי ,תחתית
לצלחת או חגורה טרנדית.
הוראות למשתמשים שמאליים
כלולות גם כן.

ערכת נול אריגה
תן ליצירתיות ולדמיון שלך לפרוח
בנול האריגה למתחילים! ערכה
זו מכילה כל שצריך ליצירת 3
תחתיות כוסות ותיק נשיאת
טלפון נייד .לא תאמין מה תוכל
לארוג!

שאלות וטענות
אנו מעריכים אותך כלקוח וסיפוקך ממוצר זה חשוב לנו .אם יש לך טענות או שאלות ,או
אם מצאת חלק מערכה זו חסר או פגום ,אנא אל תהסס ליצור איתנו קשר .כתובתנו -חברת ,LIA
ת.ד  3194הרצליה ב'  .46131אתה מוזמן גם ליצור קשר עימנו באימייל,info@lia.co.il :
פקס ,153-9-9502552 :טלפון ,09-9502552 :אתר האינטרנטWWW.LIA.CO.IL :

