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Cross stitch mini portraits 

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

 

 

A .תכולה 

מחטי  2גליון קנבס,  1סלילי חוט רקמה צבעוני,  8לולאות,  4מסגרות פנימיות,  4מסגרות חיצוניות,  4
יש צורך גם בעיפרון ובזוג מספריים מביתך  והוראות מפורטות.דפדוף שבלונות ספרון  2פלסטיק, 

   בעת השימוש במספריים!(.  )בקש את עזרת המבוגרים

B .הכנה 

חוטים כמודגם קמט את גליון הקנבס, וגזור אותו לארבע חתיכות. ודא כי הינך גוזר בין ה. קפל ו1
 בתרשים. 

ת של מבוגרים ושתי מסגרות ריבועיות לתמונות של ילדים לתמונו . בערכה שתי מסגרות מלבניות2
ית אחת פנימ ל ערכת מסגרת כוללת מסגרת חיצונית ומסגרת פנימית. קח מסגרתכוחיות מחמד. 

את המסגרת  מההתאמקם בהשטוח פונה כלפי מטה. מקם מעליה גליון קנבס ריק ואז  הדיצכאשר 
 החיצונית מעליה. 

 מתוחים.  כך שיהיו. משוך בעדינות את קצוות הקנבס 3
ת אינץ'(. השחל א 15ס"מ )בערך  40-חתיכה באורך של כ מהחוט. בחר את צבע חוט הרקמה וגזור 4

הארוך של החוט. מחטי הפלסטיק וגליונות הקנבס  ולעין המחט וקשור קשר בצדהחוט מבעד 
המסופקים בערכה זו מתאימים למתחילים ויסייעו לך ללמוד את הטכניקות הדרושות לביצוע 

 פרויקטים נוספים של רקמה בעתיד. 
 

Cתכים בסיסיים . 
הרקמות. הקוים  ם בהם משתמשים במרביתילהלן הצעדים הדרושים לשלושת התכים הבסיסי

קוים המפרידים האפורים השחורים הרציפים מסמנים את מסלול המחט בצד הקדמי של הקנבס, וה
 מסמנים את המסלול מצידו האחורי של הקנבס. הקו הכתום מציג כיצד יראו התכים בסיום היצירה. 

 
 תך הצלב. 1 

ב בתך פשוט זה כשיטה אנו נעשה שימוש ר. Xתך הצלב מכונה כך משום שצורתו היא כשל האות 
 הבסיסית בכל הפרויקטים שלנו. 

 
 תך רץ . 2

השימוש העקרי שלו הוא בתפירה ביד ומלאכת הרקמה. בשימוש תפר בסיסי ביותר גם תך רץ הוא 
 לצורך הבלטה של פרטים. 

 
 . תך צרפתי3

 עיניים ואביזרים. תך צרפתי הוא יסוד בסיסי אשר ניתן לתפירה יחדיו ליצירת 
 

D .בספרון הדפדוף תבניות עיצוב 

ר לך לשלב ולהתאים סגנונות ש)שבלונות( של ספרון הדפדוף עוצבו במיוחד בכדי לאפ תבניות ישת
נועדו ליצירת תמונות של מבוגרים בעוד שהתבניות התבניות המלבניות שיער, פרצופים וביגוד. 

הפרד אותן מנייר התבנית. עקוב אחר המרובעות נועדו ליצירת תמונות של ילדים וחיות מחמד. 
הצעדים המפורטים בצד ימין, צור קימוטים לאורך הקוים המפרידים ואז קפל אותם בעדינות לתוך 

 אטבים על מנת לקבע את הדפים בזמן שאתה עושה זאת. להעזר ב תוכלתבניות ספר הדפדוף. 
 

 מתאים אינו ם.קטני חלקים מכיל - חנק סכנת ה!אזהר

 .  3לגיל מתחת לילדים

 .ייעודית חדה נקודה עם סיכות מכיל – דקירה סכנת



הקווים הרציפים )במקומות  ואילוהרשתות הצבעוניות של גבי התבניות מייצגות את תכי הצלב, 
תצוגה השגת המסומנים( מייצגים את התכים האחוריים, והנקודות מייצגות קשרים צרפתיים. לצורך 

בז' על מנת להבדיל בין החלקים. ברורה יותר, השתמשנו בשיער חום, עיניים חומות, ועור בצבע 
עור, עיניים וביגוד. החוט ביכולתך להשתמש בצבעים אחרים בכדי להתאים לעיצוב שלך של שיער, 

מספיק ליצירת ארבע תמונות, אך ביכולתך גם להשתמש בחוט בצבע אחר מביתך ולהוסיף  המסופק
 גיוון ליצירתך!

 

Eהתחל לתפור . 

בחר את העיצוב עימו תרצה להתחיל. אנו ממליצים כי תחל עם הרשת השמאלית הצבעונית  .1
 לפינה הימנית התחתונה.העליונה, ותתפור שורה אחר שורה עד שתגיע 

ע אחר. אותו צבע חוט בתמונה לפני שתעבור לחוט בצבמ העשוייםאת כל התכים ראשית סיים  .2
 קשר קרוב לגב הקנבס, השחל חוט חדש למחט והמשך. כאשר יגמר לך החוט, קשור 

יימת את כל תכי הצלב, )קרי, הרשתות הצבעוניות המודפסות על גבי ספרון הדפדוף(, לאחר שס .3
 ר את תכי הרץ )כלומר, הקווים הרציפים(.תפו

לבסוף, הוסף את הקשרים הצרפתיים )כלומר, הנקודות(. לאחר שסיימת, קשור קשר בגב על מנת  .4
 להגן על יצירתך.

. באותו כיוון טיפים: תוכל להשיג מראה יותר עקבי וחלק באמצעות תפירה של כל תכי הצלב
פני הקנבס שלך יראו חלקים. רקימה היא מלאכה מתיחה זהה בכל התכים כדי ש בנוסף, שמור על

לרב פשוטה מאוד אך עשויה לדרוש מעט סבלנות ממתחילים. אם יש צורך, בקש עזרה ממבוגרים. 
   לא ניתן להבחין בטעויות קטנות. 

 

.F מסגור תמונות   

כשתסיים לרקום את התכים, הפרד את המסגרת הפנימית מאחור. הנח את הקנבס ואת המסגרת 

החיצונית על משטח שטוח. השתמש בעפרון כדי לסמן את המסגרת. לאחר מכן, גזור את השרטוט 

 באמצעות זוג מספריים. לבסוף, מסגר את הקנבס שוב עם המסגרת הפנימית והמסגרת החיצונית. 

 ן. הצמידו אותןעל מנת לתלות אותמשמשות כמעמדים לתמונות או כמתלים ות המסופק לולאותה

כאשר אנכית למסגרת כדי ליצור מעמד, או בצורה מקבילה למסגרת כדי לתלות את התמונה. 

 מעט למעלה כדי לספק זוית צפייה טובה יותר בתמונה.  לולאההטה את ההתמונה עומדת, 

Gעצב תבניות משלך .! 
כולל גם כמה תבניות של חיות מחמד חמודות! אם ברצונך ליצור עיצובי תמונות משלך, נייר התבניות 

השתמש ברשתות המלבניות והמרובעות למטה. צלם נייר זה בכדי ליצור רשתות ריקות נוספות 

 למקרה הצורך. רקום תמונה עבור כל בן משפחה והצג את יצירתך בגאווה!

 צבע החוט המסופק:

 וטענות שאלות

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

  .קשר איתנו ליצור תהסס אל אנא ,פגום או חסר זו מערכה חלק צאתמ
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