
 

 

 

 

 

 

  אמנות הסריגה

KNITTING ART  – 02753                   

 

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

A. לפני שמתחילים  
 .יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה .1

 .מומלצת השגחת ועזרת מבוגר .2

 .8ערכה זה מיועדת לילדים מעל גיל  .3

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

 .ומטה 3שמור הרחק מילדים בני . נכון

 

B. מרכיבים 

חוט טווי , מחט סריגה מפלסטיק 1, )בחנויות סריגה 6ידועים כגודל (מ "מ 6זוגות מחטים בקוטר  2

קים ליצירת תיק אופנתי קטן אחד ומחזיק המרכיבים מספי. כפתורים והוראות מפורטות 4, בצבעים שונים

  .נגן מוסיקה או כיסוי כרית אחד

  

C. הערות 

הורדת -ו, תפר סריגת שמאל, סריגה תפר, העלאת עיניים:  מיומנויות חשובות בסריגה 4ישנן  .1

 .עיניים

, לבקש עזרה מהוריך תוכל. זה הרבה יותר קל למתחיל לסרוג כאשר יש אדם יותר מיומן בסביבה .2

 .שבדרך כלל עוזרים מאוד, שכנים או אפילו מוכרים בחנויות סריגה, מורי הבית ספר, אחיותיך

יהיה ) עין(כך גודל התפר , ככל שהמחט עבה יותר, בדרך כלל. מחטי סריגה באים בגדלים מגוונים .3

גודל המחטים והחומרים  תשיציינו א, תוכל גם לפנות לרצועות הנייר על כדורי חוט טווי. גדול יותר

 .ים כמו גם מספרי התייחסות לצבעים והוראות שטיפההנחוצ

 .חשוב כי התפירה בשורה הראשונה תהיה מאוזנת וחלקה .4

 .חלק מחלקי חוט הטווי יהיו מוגדשים בצבע שונה, כדי לעזור בהמחשת התהליך .5
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יש לקרוא את כל ההוראות : להורים
.לפני מתן הנחיות לילדיכם  

:אזהרה  

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



D.  העלאת עיניים:   1יסודות הסריגה 

  .את עינייםהעליצירת שורת בסיס של תפרים על המחט כדי להתחיל בסריגה נקראת 

1D .צור לולאה כפי שמוצג ומשוך.  

2D .כעת אמור להיות לך קשר מתהדק.  

3D .באיור . (החלק את הקשר המתהדק לתוך מחט תפירה ומשוך את קצה חוט הטווי כדי להדק אותו

  ").תפר ראשון:"

4D .תפוס את הקצה הרפוי של החוט עם אצבעות יד . החזק את המחט עם הקשר המתהדק ביד ימין

  ")העלאת עיניים ": באיור. (שמאל

5D .החלק את חוד המחט מתחת לחוט הטווי על אגודלך.  

6D .משוך את קצה החוט כדי להדק. הסר את אגודלך מהמחט והשאר את הלולאה על המחט.  

7D . 4חזור על צעדיםD -6D זו תהיה השורה הראשונה בסריג שלך. שוב ושוב כדי להוסיף עוד תפרים.  

  

E. סריגת תפר סריגה: 2ה יסודות הסריג 

  .הסריג שלך יהיה יהיה גבשושי בשני צידיו. ת שמאלסריגה וסריג - סוגי תפרים עיקריים בסריגה 2קיימים 

1E .1בצע את הצעדים , לפני שתתחילD -7D .הכנס את . אחוז במחט עם התפרים עליה בידך השמאלית

  .המחט השניה לתוך התפר הראשון מקדימה לאחורה

2E .ד ימין תהיה תחת מחט יד שמאלכעת מחט י.  

3E .הדק את הקצה : "באיור. (אז בין חודי שתי המחטים, עטוף את חוט הטווי סביב גב המחט הימנית

  ").הרפוי

4E .העבר את לולאת החוט דרך התפר הראשון במחט השמאלית.  

5E .החלק את התפר החוצה ממחט יד שמאל.  

6E .תפר הסריגה הראשון שלך נעשה. ן שלךכעת אתה תראה תפר שנוצר על מחט יד ימי.  

7E . 1חזור על צעדיםE -6E עד סוף השורה.  

8E .החלף בין המחטים כך שזו עם התפרים נמצאת בחזרה ביד , לאחר השלמת שורת הסריגה הראשונה

  .וסיים סריגההמשך עד שתגיע לאורך הרצוי שלך . שמאל שלך

  

F.  הפוךסריגה תפר  סריגת: 3יסודות הסריגה 

נראית כמו גב ת שמאל ריגסחזית . מסריגת תפר הסריגההיא פשוט הסריגה ההפוכה שמאל תפר סריגת 

  .וההיפך סריגת תפר הסריגה

1F .הכנס את המחט השניה לתוך התפר הראשון . החזק את המחט עם התפרים עליה בידך השמאלית

  .מאחורה לקדימה

2F .לפני המחטיםר את חוט הטווי אל זכור להעבי. מחט יד שמאל תהיה מתחת למחט יד ימין שלך.   

3F .עטוף את החוט מסביב לחוד מחט ידך הימנית כנגד כיוון השעון.  

4F .הדק את הקצה הרפוי: "באיור. (משוך את הקצה הרפוי כדי להדק.("  

5F.העבר את לולאת החוט דרך התפר הראשון על המחט השמאלית.  

6F .החלק את התפר החוצה ממחט יד שמאל.  

7F . יהיה בידיך תפר אחד שנוצר על מחט יד ימינךכעת.  

8F .אז סרוג כל תפר בשורה באותה צורה. משוך את חוט העבודה ביד ימין מעט כדי להדק.  

9F .כעת אמורים להיות לך יותר תפרים על מחט יד ימין.  

10F .סיימת למעשה את שורת הסריגה הראשונה שלך, לאחר שכל התפרים נעשו על מחט יד ימין.  



11F .המשך את . כך שזו עם התפרים עליה נמצאת בחזרה על ידך השמאלית, החלף בין המחטים

  .2F -7Fרצופה של שלבים השורה השלישית על ידי חזרה 

12F . היצירה שלך אמורה להיראות כך ותיראה דומה  .סיים סריגהשלך והמשך עד שתגיע לאורך הרצוי

  .מאוד לסריגת תפר הסריגה

  

G.  תפר גרביון : 4יסודות הסריגה 

. תוכל לשלב בין שניהם וליצור סוגי דוגמאות שונים, סריגת שמאללאחר שלמדת את תפר הסריגה ותפר 

אתה תראה ". תפר גרביון"יצרו  תפר סריגה ושורה אחת של תפר סריגת שמאלשורה אחת של , לדוגמא

סריגה ושלוש שורות או ששלוש שורות של תפר . כי הסריג שלך יהיה גבשושי מצד אחת וחלק מצד שני

  .הדמיון בלתי מוגבל. יצרו אפקט צלעות סריגת שמאלשל תפר 

  

1G .הכנס את המחט השניה לתוך התפר הראשון . החזק את המחט עם התפרים עליה בידך השמאלית

  ")תפר סריגה:"באיור . (מקדימה לאחורה

2G .כעת מחט יד ימין תהיה מתחת למחט יד שמאל.  

3G .הדק את הקצה : "באיור. (אז בין חודי שתי המחטים, סביב גב המחט הימנית עטוף את חוט הטווי

  ").הרפוי

4G .החלק את התפר מחוץ . העבר את לולאת החוט דרך התפר הראשון על המחט השמאלית שלך

  .למחט יד שמאל

5G .תפר הסריגה הראשון נוצר. כעת תראה תפר שנוצר על מחט ידך הימנית .  

6G .השורה הראשונה של הסריג הושלמה, צרו על מחט ידך הימניתכאשר כל התפרים נו.  

7G .העבר את חוטי הטווי . כך שזו עם התפרים נמצאת בחזרה על ידך השמאלית, החלף בין המחטים

  ")תפר סריגת שמאל : "באיור.(ת שמאלכעת התחל את השורה בסריג. לחזית

8G .עטוף את חוט הטווי סביב חוד מחט ידך הימנית כנגד כיוון שעון.  

9G .החלק את . הכנס את לולאת חוט הטווי דרך התפר הראשון על מחט שמאל. הדק את הקצה הרפוי

  ")הדק את הקצה הרפוי: "באיור. (התפר החוצה ממחט ידך השמאלית

10G .האפקט יהיה חלק בצד אחד . סירוגיןלת שמאל המשך בסריגת שורות של תפר סריגה ותפר סריג

  .זה ידוע כתפר גרביון. וגבשושי בצד שני

  

H.  הורדת עיניים: 5יסודות הסריגה 

  .זה נקרא הורדת עיניים. כל התפרים כך שלא יותרויהיה צורך לסגור את , לאחר שהשלמת את הסריגה

1H .החלק תפר אחד אל תוך מחט ידך הימנית .  

2H .זה ייראה כך.  

3H . כעת מחט ימין תהיה מתחת למחט יד . את מחט יד ימין לתוך התפר השני מקדימה לאחורההכנס

  .שמאל

4H .עטוף את חוט הטווי סביב גב מחט ידך הימנית ואז בין חודי שתי המחטים.  

5H .החלק את המחט הימנית הרחק . העבר את לולאת החוט דרך התפר השני על המחט השמאלית

  .תפר נוסף שנוצר על מחט ידך הימנית כעת תוכל לראות. ממחט שמאל

6H .לעולם אין לעבוד עם יותר משני תפרים : הערה. (תוכל לראות שני תפרים נותרים על מחט יד ימינך

  )על מחט יד ימינך

7H .החלק את התפרים לחוד . הכנס את מחט שמאל מטה אל תוך התפר הראשון שנוצר על מחט ימין

  .מחט ימין

8H .ון מעל התפר השני ומעבר לחוד המחטהרם את התפר הראש.  



9H .3המשך בתהליך על יד חזרה על שלבים . התוצאה אמורה להיראות כךH-9H.  

10H .משוך את הלולאה הסופית כלפי מעלה וחתוך את , כאשר נותר רק תפר אחד על מחט ידך הימנית

  .החוט

11H .סריגתך הושלמה. הדק אותוהמשוך בעדינות את קצה החוט ו,הכנס את הקצה הרפוי דרך הלולאה.  

  

I. טכניקות שימושיות נוספות 

A. אריגה בקצוות. 

והשתמש בה ) המצורפת(העבר את מחט הפלסטיק , כדי להפוך את הסריג הגמור שלך למסודר יותר

  .זה יוודא כי הסריגה לא תותר .הסריג לתוך שולילהעברת הקצה הרפוי 

  

B. תפירה 

או שפשוט (גם לחיבור החתיכות הסרוגות שלך יחדיו ייתכן ותשתמש בו , אם יש לך קצה רפוי ארוך

קשור  קשר . העבר את החוט לתוך המחט ותפור את הצדדים יחדיו). תתחיל עם חוט טווי חדש

  .תוכל ליצור תפירה שקופה, על ידי בחירת צבע דומה לחוט המקורי. בקצה החוט

  ")צד אחורי של יצירתך:  "באיורים(

  

הנה מספר הצעות לפרוייקטים יומיומיים שתוכל  , בסיסיות בסריגהלאחר שרכשת את המיומנויות ה

  .כעת ליצור בעצמך

  

J. כיצד ליצור תיק יד קטן 

1J . מ "ס 16.5צור חתיכת סריג באורךX28 מ ליצירת גוף התיק"ס.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2J .קפל את הסריג לשניים  

3J .את התיק לאחר מכן הפוך. העבר חוט טווי בצבע דומה למחט ותפור את הצדדים יחדיו.  

4J . מ "ס 16ידיות באורך  2צורX 2 יהיה טוב להשתמש בחוט כפול בעת , בכדי להרחיב את הידיות. מ"ס

  ")תפר סריגה: "באיור. (צבעים שונים כדי ליצור אפקט חוט טווי משולב 2השתמש בחוטים בעלי . הסריגה

 תפר

 סריגה

 תפר

 גרביון

 תפר

 סריגה



5J .תפור את הידיות אל תוך התיק.  

6J . השחל אותם דרך טבעת . מ"ס 90כל אחת באורך , וט טווי בצבעים שוניםחתיכות של ח 3חתוך

  .תוך כדי שאתה משאיר את החוט רפוי ליצירת אפקט גלי, התיק

K. כיצד ליצור כרית צבעונית 

1K . חתיכות סריגים תוך כדי שימוש בתפרי סריגה שונים 8השלם.  

2K .יחדיוחבר את החתיכות על יד תפירתן , בעזרת מחט הפלסטיק הקטנה.  

3K .קפל אותן לחצי.  

4K .חוט טווי , מלא את הכרית על ידי מילוי הפנים באריגים ישנים. תפור את החלק העליון והתחתון יחדיו

  .או כרית קטנה ישנה מהבית

5K .הכרית הצבעונית הקטנה שלך מוכנה. הוסף כפתור במרכז הכרית, לעיצוב יפה יותר!  

  

L. כיצד  ליצור מחזיק נגן מוזיקה קטן 

1L . מ "ס 21תחילה השלם עבודת סריגה במידותX 8.5 מ בשימוש בתפר הסריגה הרגיל"ס.  

2L . השחל אותן תדרך טבעת הסריג שלך. מ"ס 15כל אחת באורך , חתיכות חוט טווי ירוק 2חתוך.  

3L .קשור קשר.  

4L .אז חבר את הצד הימני באותו אופן, תפור את החיבורים השמאליים יחדיו.  

5L .מחזיק נגן המוזיקה הקטן שלך מושלם. תור וחבר אותו לחזית המחזיק הקטןבחר כפ.  

   

!נפלא וכיף  

ערבב והתאם טכניקות שונות ליצירת . אסוף את כולם. הנוספים מאותה סדרה הטוויהאולי תאהב את מוצרי 

.הכיף בלתי מוגבל. יצירות מדליקות משלך  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  CROCHET  אמנות
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 

תיק נשיאת תחתיות כוסות ו
לא תאמין מה תוכל .  טלפון נייד

 !לארוג

  )גובלן(תפירה בהצלבה 
אמנות התפירה בהצלבה היא 

תחביב מהנה שניתן להנות ממנו 
לת הוראות הערכה כול. כל החיים

מרכיבים , מפורטות ודוגמאות
ים ליצירת תיק אופנתי קהמספי

 4, בנוסף. פרפר או אוחז עטים
הכיף . תחתיות כוסות מהודרות

 !בלתי מוגבל



  
  

 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
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