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 5געון המנדלה חלק יש

 תכים בשימוש

 לולאה קדמית בלבד עמוד מקוצר עין, תך

 אחורית בלבדלולאה  עמוד סיבוב

 חובק קדמי עמוד כפול עין שרשרת

 חובק אחורי עמוד משולש עין שטוחה

  עמוד מרובע חצי עמוד

 

 

בתקווה לעשות את החיים , מטרתם לעזור ולהדריך אתכם, כתובים בגופן נטוי ובצבע סגול: רמזים] [ 

 . קצת יותר קלים

 .התמונהעם המספר הרלוונטי של [ מספר]שיוך לתמונה יהיה 

זה בדרך כלל מתייחס לחזרה על צד .  חזור על ההוראות  בין  הכוכביות לפי מספר הפעמים הרשום* * 

 . שלם ויכלול חזרה קבועה של הוראות מרובות

 . זוהי רמה נמוכה יותר של חזרה, חזור על ההוראות בין הסוגריים בכמות הפעמים המצוינת) ( 
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 תכים מיוחדים

 ".פיו"אני שומעת אתכם אומרים ... תכים מיוחדיםבחלק הזה  אין 

 .כאשר עוברים לסיבוב חדש" התחלה בעיני שרשרת"לעומת " פותחיםתכים "אני רק רוצה להזכיר 

 .אם טוב לכם להמשיך עם התחלה בעיני שרשרת אז תמשיכו כך

אז בבקשה , רתשיש לעיני השרש" הדק"ובלי התפר , אם תרצו שהעבודה שלכם תיראה יותר אחידה אולם 

 (. תכים עומדים)מדו איך לסרוג תכים התחלתיים יל

 .אפשר למצוא קישורים לכך בבלוג שלי השבוע
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ששמתם את הסמנים  במקום בו, מאחורי הפופקורנים 23סורגים לתוך שורה  בסיבוב הזה: רמז. 53

התכים שבהם צריך פשוט תשכיבו את הפופקורנים קדימה ותוכלו לראות בבהירות את , [23בשורה ]

 .23וגם תצטרכו לסרוג בשורה , לסרוג

 ,[53סיבוב ב]להתחבר עם חצי עמוד עומד באחד מהעמודים המקוצרים הראשון אחרי הפופקורן 

עמודים כפולים  5, עמודים כפולים בעין הבאה 3, בעין הבאה עמודים כפולים 5, תכים 2לדלג מעל * 

 01חצי עמוד בכל אחד מ , עיני שרשרת 2, חצי עמוד בעין הבאה, עיניים 2לדלג מעל , בעין הבאה

חצי עמוד , עין שרשרת של הפינה 0ברווח  חצי עמוד  ,[52בסיבוב ]שנסרגו  האחוריים  עמודים החובקים

חצי עמוד בעמוד , עיני שרשרת 2, [52 בסיבוב]ובקים אחוריים שנסרגו העמודים הח 01בכל אחד מ 

 [.*53בסיבוב ]המקוצר הראשון שנסרג 

 .בלי לסרוג את החצי עמוד האחרון, פעמים 7עוד * עד * לחזור מ 

 .לחבר בעין שטוחה לחצי עמוד העומד

 .עיני שרשרת 2 רווחים של 2, עמודים כפולים 00, חצאי עמודים 25: בכל חזרה: ספירת תכים

 .עיני שרשרת 2רווחים של  01, עמודים כפולים 88, חצאי עמודים 083: כ"סה
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עיניים  00עמודים בכל אחת מ  2*, או לסרוג עמוד עומד בחצי עמוד[ כעמוד נספר], עיני שרשרת 5. 51

לדלג , עיניים הבאות 20 חצי עמוד בכל אחת מ, עיני השרשרת 2לדלג מעל , עמוד בעין הבאה, הבאות

 *עמוד בעין הבאה ,עיני השרשרת 2מעל 

 .בלי לסרוג את העמוד האחרון, פעמים 7עוד * עד * לחזור מ 

 .ולאבטח קצוות לחתוך. עיני שרשרת או לעמוד העומד 5לחבר לראש 

  .עמודים 23, חצאי עמודים 20: בכל חזרה: ספירת תכים

  .עמודים 092, חצאי עמודים 018: כ"סה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2015 ♥ All Rights Reserved. 

 

עמוד  0,  ת העמודיםוקבוצאחת מ עומד בתך הראשון של עמוד כפול חובק אחורי להתחבר עם . 57

 ,תכים הבאים 25בכל אחד מ  כפול חובק אחורי

עמוד כפול חובק  0, עיניים 5לדלג מעל , עיניים הבאות 03חצי עמוד בכל אחת מ  0, עיניים 5לדלג על *

 .תכים הבאים 23בכל אחד מ  אחורי

 .עמודים כפולים חובקים אחוריים האחרונים 23ה בלי לסרוג את , פעמים 7עוד * עד * לחזור מ 

 .לעמוד כפול חובק אחורי העומדלחבר בעין שטוחה 

 ..עמודים כפולים חובקים אחוריים 23, חצאי עמודים 03: בכל חזרה: ספירת תכים

 .ובקים אחורייםח עמודים כפולים 092, חצאי עמודים 021: כ"סה
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 .שתי השורות יחד חיבור שלל, 23וגם לסיבוב  23בסיבוב הזה אתם תסרגו לסיבוב . 58

 עמוד מקוצר חובק 0, הראשון עמוד הכפול החובק האחוריב ועמוד מקוצר חובק אחוריעין שרשרת  0

 ,התכים הבאים 25אחורי בכל אחד מ 

 ,[53 סיבוב]השלישי והרביעי עין שרשרת בין הפופקורן  0להתחיל ברווח של * 

לדלג מעל , עין שרשרת 0, עין שרשרת שבין הפופקורנים והחצי עמוד הבא 0חצי עמוד דרך הרווח של )

אל ], פעמיים( לדלג מעל העין הבאה, עין שרשרת 0, חצי עמוד בעין הבאה), פעמים 5( החצי עמוד הבא

  8עין שרשרת בין הפופקורן ה  0של דרך הרווח חצי עמוד  ,[עיני שרשרת 2הרווחים של  2תחברו דרך 

עין  0חצי עמוד דרך הרווח של , לדלג מעל חצי עמוד הבא, עין שרשרת 0), והחצי עמוד הבא 9ו ה 

התכים  23עמוד מקוצר חובק אחורי בכל אחד מ , פעמיים( שרשרת שבין הפופקורנים והחצי עמוד הבא

 .*הבאים

 .העמודים המקוצרים החובקים האחוריים האחרונים 23לסרוג את  בלי, פעמים 7עוד * עד * לחזור מ 

 .לחתוך ולאבטח קצוות, עמוד המקוצר החובק האחורי העומדללחבר 

 עין 0רווחים של  7, מקוצרים חובקים אחוריים עמודים 23, חצאי עמודים 8: בכל חזרה: ספירת תכים

 .שרשרת

 .עין שרשרת 0רווחים של  31, חובקים אחורייםמקוצרים עמודים  092, חצאי עמודים 13: כ"סה
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 ,עין שרשרת 0חצי עמוד ברווח של , באחד הצדדים  1להתחבר עם חצי עמוד עומד בחצי עמוד ה . 59

 החובק מקוצר העמוד]עמודים בעין הבאה  7, עין שרשרת 0העיניים הבאות והרווח של  2לדלג מעל *

 7, הבאות עיניים 2לדלג מעל , חצי עמוד בעין הבאה, הבאות םיעיני 2לדלג מעל ), [הראשון האחורי

, הבאות עיניים 2לדלג מעל , חצי עמוד בעין הבאה, לדלג מעל העין הבאה, פעמיים( עמודים בעין הבאה

 7, עיניים הבאות 2לדלג מעל , חצי עמוד בעין הבאה, עיניים הבאות 2לדלג מעל , עמודים בעין הבאה 7

עין  0חצי עמוד ברווח של ), עין שרשרת 0העיניים הבאות והרווח של  2לדלג על , עמודים בעין הבאה

 .*עין שרשרת הבא 0חצי עמוד ברווח , פעמים 3( חצי עמוד בעין הבאה, שרשרת

 .רוניםהאח יםעמודחצאי ה 2בלי לסרוג את , פעמים 7עוד * עד * לחזור מ 

 .לחתוך ולאבטח קצוות, לחבר לחצי עמוד העומד

 .עמודים 53, חצאי עמודים 05: בכל חזרה: כיםספירת ת

 .עמודים 281, חצאי עמודים 013: כ"סה
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של  של המניפה הראשונה באחת מהקבוצות 3בעמוד ה  חצי עמוד בלולאה האחוריתלהתחבר עם . 31

 ,המניפות

 בלולאה האחוריתחצי עמוד , עין שרשרת 0, עמודים כפולים בחצי עמוד הבא 7, עין שרשרת 0*)  

 5לדלג מעל , עמודים כפולים בחצי עמוד הבא 3, עין שרשרת 0, פעמים 3( במניפה הבאה 3בעמוד ה 

, [האחרון עמוד החצי], עמודים כפולים בעין הבאה 3, עיניים 5לדלג מעל , חצי עמוד בעין הבאה, עיניים

 .*של הצדפה הבאה 3בעמוד ה  חצי עמוד בלולאה האחורית, עין שרשרת 0

 .בלי לסרוג את החצי עמוד האחרון, פעמים 7עוד * עד * לחזור מ 

 .לחבר בעין שטוחה לחצי עמוד העומד

 01, עמודים כפולים 51, חצאי עמודים בלולאה האחורית 3, חצי עמוד 0: בכל חזרה: ספירת תכים

 .עין שרשרת 0רווחים של 

עין  0רווחים של  81, עמודים כפולים 288, חצאי עמודים בלולאה האחורית 31, יםי עמודאחצ 8: כ"סה

 .שרשרת
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 עכשיו הושלם 5חלק 

תמיד יהיה :( גדולה אחת זכרו שכולנו משפחה , אנא שתפו את כולנו בהתקדמות שלכם

 .מישהו שמוכן ויכול לעזור

 
 .שאם יש לכם בעיה אני תמיד אשמח לעזור כל עוד אני יכולהזכרו 

 


