
4M4728 יצור ועיצוב צמידים 

A. תכולת המארז 

 סלילים של 6כלי לקליעת צמידים מחוטים,  1, "חברות"גלגל  1

חבילת דבק, נייר  1התקני הצמדה,  2אבזמים,  2אורכים של חוט דק,  2אורכים של חוטים,  6חוטים, 

דבק והוראות מפורטות. )דרושים מספריים שאינם כלולים. נדרשת השגחה של אדם מבוגר בעת 

צמידי  5 –סגנונות שונים  2-צמידים צבעוניים ב 9השימוש במספריים(. תכולת המארז מספיקה להכנת 

צמידי חוטים. כל סגנון מצריך כלי קליעה מיוחד. נהגו על פי ההנחיות שלהלן וצרו את  4-ו  "חברות"

 הצמידים המדהימים והיפים שלכם.

 

 

 "חברות"גלגל 

 התחלה

 מדד צבע להשחלה

 תבנית

הכניסו  –חריץ 

חוט אדום היכן 

שאתם רואים 

 נקודות אדומות.

 כלי לקליעת צמידים מחוטים
המספרים  –זרוע מתכווננת 

מייצגים את אורכו של צמיד 

 מוגמר

אבטחו את  –התקן הצמדה 

 הכלי לכל משטח חלק בקלות

להכנת צמידים  –וו לכבל 

 מחוטים דקים 

להכנת  –חריץ לאבזם 

 צמידים מחוטים עבים

Bצמיד חברות . 

את צמידי החברות האישיים גלגל החברות נועד לסייע לכם לייצר 

שלכם. הוא אומר לכם אלו צבעים של חוטי רקמה תצטרכו עבור 

חוטי רקמה לסיום הכנת  16הצמד שלכם. נדרש מספר כולל של 

הצמיד. להלן מוצג כיצד להכין את צמיד החברות בצורת לב. 

התבניות ולעשות שימוש  4באפשרותכם לבחור בכל אחת מתוך 

 צמידים בעזרת תבניות אחרות.באותן טכניקות להכנת 

רצועות חוטים בצבע  6-רצועות חוטים בצבע אדום ו 10חתכו  .1

ס"מ. אספו קצה אחד של כל החוטים  50כתום לחתיכות של 

וצרו קשר, לאחר מכן חלקו את כל החוטים לחצאים. הניחו 

עיפרון בין החצאים, אספו את החצאים יחד, וקשרו את כל 

 יוצר קשר לולאה לצמיד שלכם. הדבר חבילת החוטים בשנית.

חברו את הקצה הקשור של החוט למרכז גלגל החברות. גלגל  .2

החברות מציג סדרה של עלי כותרת צבעוניים הקובעים כיצד 

תרקמו את החוט שלכם עבור כל תבנית. תלו כל רצועת חוטים 

לתוך חריץ של עלה כותרת בצבע תואם. גלגל הצבעים אמור 

כעת אתם אל. זה פשוט מאוד! להראות כמו באיור שמשמ

 מוכנים להתחיל לרקום.

א. שחררו את החוט מחריץ ההתחלה, הורידו אותו לתחתית  .3

הגלגל ותלו את החוט לתוך החריץ שבצד ימין של עלה 

 הכותרת. תגלו שהחוט יוצר קבוצה של שלוש.

ב. שחררו את החוט משמאל לקבוצה ותלו אותו חזרה לחריץ 

 רצועה אחת של חוטים בקצה העליון.השמאלי בעזרת 

. זכרו 3סובבו את הגלגל כנגד כיוון השעון וחזרו על שלב  .4

לסובב את הגלגל שלכם כנגד כיוון השעון לאחר כל חזרה. 

כאשר מתחיל להיגמר לכם חוט הרקמה, זה כמעט הזמן לסיים 

את צמיד החברות שלכם. כל שעליכם לעשות הוא לשחרר את 

, ולאסוף אותם ליצירת קשר. קצצו את כל החוטים מהחריצים

 הקצוות בצורה מסודרת ונקייה. הצמיד שלכם מוכן לענידה!

  

הערות: התבניות להכנת 

לבבות ויהלומים מודפסות 

כבר מראש על הגלגל. 

במידה ואתם רוצים 

להשתמש בתבניות 

הפרחים או הרצועות 

במקום, הדביקו את 

התבנית לחלק העליון של 

הגלגל שלכם בעזרת 

מספר פיסות של נייר 

דסק דו צדדי לפני שאתם 

 מתחילים. 

 תבנית

נייר דבק 

 דו צדדי



 

 

 

C תבניות -. צמיד חברות 

*אתם רשאים גם 

לייצר סכמת צבעים 

 משל עצמכם.

 צהוב( 9ורוד,  6אדום,  1פרחים )

 כתום( 6אדום,  10לבבות )

 ירוק( 4כחול,  12יהלומים )

 צהוב( 4ירוק,  4אדום,  4כחול,  4רצועות )

עוביים שונים צמיד  2-באפשרותכם להכין צמידי חוטים ב

וחוט מסייע דק אחד, בעוד  1החוטים הדק מצריך חוט דק 

וצמד של חוטים מסייעים  2שצמיד החוטים העבה מצריך 

 אבזמים.

הרכיבו את הכלי לרקמת צמיד החוטים באמצעות  .1

הכנסת שני התקני ההצמדה לתוך החריצים 

הכנסת התקני והחלקת שני החצאים יחד ו

ההצמדה. כוונו את הכלי כך שיתאים לגודל שורש 

כף היד שלכם, וקבעו אותו על גבי משטח ישר 

בעזרת התקני ההצמדה. להכנת צמיד חוטים דק, 

קחו חוט דק וקשרו אותו על פני כלי הרקמה 

 כמוצג באיור.

זה ייראה כך. אנא וודאו כי הכבל מתוח מספיק  .2

 טוב.

אותו מתחת לכבל הדק  בחרו בחוט מסייע ומתחו .3

על מנת ליצור קו אופקי. וודאו כי מרכז החוט 

. הניחו בצד המסייע ממוקם מתחת לכבל הדק

ס"מ מהקצה העליון של הכבל  1.5במרחק של 

 הדק.

מקמו את הרצועה הימנית של החוט המסייע מעל  .4

הכבל הדק ומתחת לרצועה השמאלית. קשרו 

בלולאה את הרצועה השמאלית של החוט 

ייע מתחת לכבל הדק ומעל הרצועה המס

השמאלית. ייווצר קשר מצד שמאל. משכו ואבטחו 

 את הקשר במקום.

חזרו על הפעולה הקודמת, אולם בסדר הפוך.  .5

מקמו את הרצועה השמאלית של החוט המסייע 

מעל הכבל הדק ומתחת לרצועה הימנית. קשרו 

בלולאה את הרצועה הימנית של החוט המסייע 

הדק ומעל הרצועה השמאלית. מתחת לכבל 

 קשר מצד ימין.יווצר י

עד שאתם יוצרים אורך של  5-ו 4חזרו על שלבים  .6

צמיד המתאים בדיוק לשורש כף היד שלכם. 

באפשרותכם להתיר את הלולאה שלו מהכלי על 

מנת לבדוק את אורך הצמיד ולשחרר את הקשר 

 התחתון על כבל דק על מנת לכוונן אותו.

קצה של הקשר האחרון של ס"מ מה 1השאירו  .7

החוט המסייע. קצצו את הקצוות העודפים של 

 הכבל הדק ושל החוט המסייע.

מרחו מעט דבק בקצוות הקצוצים על מנת לסייע  .8

בשמירה על קצוות הכבל במקומם ובמניעת 

שחיקה. הדבק יהפוך לשקוף ברגע שהתייבש 

לחלוטין. במידה והדבק יוצר קצוות חדים לאחר 

שו במספריים על מנת לקצוץ שהתייבש, השתמ

אותם. ברכות! השלמתם את הכנת צמיד קשרי 

 החבלים הדק שלכם!

על מנת להכין צמיד חבלים עבה, בחרו בשני  .9

הכבלים בעזרת קשר  2חוטים מסייעים. חברו את 

בקצוות וקיצוץ העודף. מקמו אבזם כשהוא פונה 

כלפי מעלה והשחילו את שני הקצוות המשוחררים 

קצה האבזם. החליקו את האבזם  של הכבל דרך

למטה קרוה לקשר, תוך יצירת לולאה. השחילו 

את הקצוות המשוחררים דרך הלולאה ומשכו 

 חזק.

הרכיבו את כלי הרקמה כך שיתאים לגודל שורש  .10

כף היד שלכם. אבטחו את האבזם שנקשר עם 

הכבלים לחריץ התחתון של כלי הרקמה. קחו 

ץ העליון. אבזם נוסף והדקו אותו לתוך החרי

השחילו את שני הקצוות המשוחררים של הכבל 

דרך האבזם העליון. וודאו כי הכבלים שבין 

 האבזמים נשארים ישרים.

 להמשך הרקמה. 4-5נהגו על פי שלבים  .11

באפשרותכם להפסיק לרקום ברגע שאתם  .12

מגיעים לאבזם האחר. קצצו את הקצוות העודפים 

יד ומרחו דבק על מנת לשמור אותם במקום. צמ

 החוטים העבה שלכם מוכן!

Dצמיד דמוי חבל . 



 שאלות והערות

אתכם כלקוחות ושביעות הרצון שלכם מהמוצר הזה חשובה לנו. במקרה ויש לכם הערות  מעריכיםאנו 
איתנו או שאלות, או במידה ואתם מוצאים חלקים בתוך ערכה זו שחסרים או פגומים, אל תהססו ליצור 
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