
 Embroidery Stitches - תפרי רקמה קלים להכנה -אביזרים לבנות  - 2763

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

 

 

 

A .תכולה 

סלילי  6מחטים מפלסטיק,  2, קוי מתאר שבלונות 2, גיליונות של בד רקמה 3 ערכת חישוק רקמה,
 מלית כרית והוראות מפורטות.  ,חוט רקמה צבעונית

 

B .תכים יסודיים 

הבסיסיים אשר הינם בשימוש במרבית )התפרים(  התכיםלהלן הצעדים הדרושים לתפירת עשרת 
מקפים הרקמות. הקווים השחורים הרצופים מציינים את מסלול המחט בצד הקדמי של הבד, וה

 של את המראה הסופי מציגיםהקווים הכתומים האפורים מסמנים את המסלול בצדו האחורי של הבד. 
בכדי להתאמן על הפרויקט שלכם! מחטי בערכה המסופקים . השתמשו באחד מגליונות הבדים התכים

לרוקמים מתחילים ויסייעו בידכם ללמוד את הטכניקות הדרושות  מותאמיםגליונות הבד הפלסטיק ו
 רקמה בעתיד.נוספים של  םעל מנת לבצע פרויקטי

 
 תרגום האיורים:

 תך רץ. 1
נעשה שימוש רב בתך אנו בתפירה ביד ומלאכת הרקמה. בשימוש תך רץ הוא התפר הבסיסי ביותר 
 פשוט זה בכל הפרויקטים שלנו. 

 
 גבעולתך . 2

תך זה הוא תפר נפלא המתאים במיוחד לקוים מעוגלים כמו גפנים וגבעולי צמחים. אנו נשתמש בו 
 . מתארקווי  יצירתבעיקר לצורך 

 
 תך שמיכה. 3

של חומרים עבים. השימוש השכיח ביותר שלו הוא בשולי  קצוות הבדתך שמיכה משמש לחיזוק 
 שמיכות. 

 
 תך אידרה. 4

 תך אידרה מכונה גם תפר קלוע או תפר תפיסה, ומשמש לרב בשוליים דקורטיביים. 
 
 תך שרשרת. 5

תך שרשרת הוא טכניקה עתיקה מאוד המשתמשת בסדרת תפרי לולאות בכדי ליצור דפוס המדמה 
 שרשרת. 

 
 תך צרפתי. 6

משמש ליצירת מקטע של תך צרפתי הוא יסוד בסיסי אשר ניתן לתפירה יחדיו ליצירת קוים וצורות או 
 נקודות פולקה. 

 
 . תך דייזי העצלנית7

אשר לעיתים מופיע כתפר בודד ברקמה ולעיתים והינו תך לולאה  מנותקת שרשרתתך זה מכונה גם תך 
 רי פרחים קטנים. כחלק מקבוצה. לרב משמש ליצירת עלי כותרת ועיטו

 

 מתאים אינו ם.קטני חלקים מכיל - חנק סכנת ה!אזהר
 .  3לגיל מתחת לילדים
 .ייעודית חדה נקודה עם סיכות מכיל – דקירה סכנת



 תך זבוב. 8
 ". Yאו תך לולאה פתוחה הוא תך קל מאוד לביצוע הנראה כאות " Yתך זבוב המכונה גם תך 

 
 . תך נוצה9

 וכל דבר דמוי ענף.  -תך נוצה הוא תפר מעולה ליצירת גפנים וענפים
 

 . תך הצלב10
 . Xתך הצלב מכונה כך משום שצורתו היא כשל האות 

 

C . התחילו לרקום 

 הנח את גליון הבד הריק ואת שבלונת הפרפר מעל החישוק הפנימי כמתואר באיור, ואז הנח את .1
פונים כלפי מעלה. הדק את  החישוק ו המעוטרים שלהחישוק החיצוני בדיוק מעל כאשר שולי

הבד יהיה מתוח. ודא כי הנך אוחז בעדינות את קצוות הבד כך שך והבורג על החישוק החיצוני ומש
  . Xהאות את דפוס ולא  Tהאות  את הדפוסורכב על החישוק כך שהאריגה יוצרת מהבבד 

 
עין לתוך השחל את החוט  .אינץ'( 24ס"מ ) 60-בחר חוט צבעוני וחתוך ממנו חתיכה באורך של כ .2

לאחר . התחל לרקום את קוי המתאר של הפרפרהשתמש בתך גבעול וקשר בקצהו. המחט וקשור 
שסיימת את קו המתאר, הסר את שבלונת הנייר. כעת הנך מוכן למלא את הפרפר שלך עם 

 תפרים!
 

ביכולתך למלא את הפרפר עם העיצובים המודפסים על גבי השבלונות באמצעות שימוש בטבלה  .3
לאחר  ., או שביכולתך ליצור שילוב תפרים משלךBלמטה ובמספרי התכים המופיעים בחלק 

שתסיים, שחרר את הבד מהחישוק והוסף שוליים או תכים דקורטיביים סביב הפרפר שלך. על 
מוגמרת, פשוט תלה את החישוק או עקוב אחר ההוראות בחלק הבא מנת להציג את העבודה ה

הערכה מכילה גם שבלונה לרקמת ליונות בד. גליצירת מיני כרית או מיני תיק באמצעות שתי 
 ינשוף. 

 

.D צור מיני כרית או מיני תיק   

מקם שתי גליונות כך שהצדדים הרקומים פונים זה אל זה. השתמש בתך גבעול על מנת לתפור  .1
 יחדיו שלושה צדדים )שמאל, ימין וצד תחתון(, והשאר את הצד העליון פתוח. 

כך שהרקמה נמצאת בצד החיצוני והתפרים בצד שיצרת הבד כיס לאחר שסיימת, הפוך את  .2
 הפנימי. 

לתוך הכיס שיצרת ותפור את החלק העליון  פתרופ מלית כריתמעט דחוף ליצירת מיני כרית,  .3
לסיום המלאכה. ליצירת מיני תיק, תפור את קצותיו של סרט או חוט )אינם כלולים( לקצוות 

 העליונים של הכיס. 

 

 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. 
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