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 6געון 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

 .עם המספר הרלוונטי של התמונה[ מספר]שיוך לתמונה יהיה 

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

 . צד שלם ויכלול חזרה קבועה של הוראות מרובות

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

 

 

 

 

 

 

http://www.crystalsandcrochet.com/


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

 

 תכים מיוחדים

להכניס את המסרגה דרך התך הנדרש  :(יחד חצאי עמודים 3)יחד לעין אחת חצאי עמודים  3צמצום 

הלולאות  4ללפף חוט על המסרגה ולמשוך דרך כל , ובתך שאחריו, לחזור בתך הבא, ולמשוך לולאה

 .שעל המסרגה

להכניס את המסרגה דרך התך , ללפף :(יחדעמודים  3צמצום )עמודים יחד לעין אחת  3צמצום 

 .2ללפף ולמשוך דרך , הנדרש

 .לולאות על המסרגה 3. 2ללפף חוט ולמשוך דרך , בתך הבא. לולאות על המסרגה 2

 4על המסרגה ולמשוך דרך כל  ללפף חוט .לולאות על המסרגה 4. 2ללפף חוט ולמשוך דרך , בתך הבא

 .הלולאות להשלמת התך

 

נספר כעמוד החלקי ] , רשרתעיני ש 2  :(פותח יחדעמודים  3) פותח לעין אחת עמודים יחד 3צמצום 

 .2ללפף ולמשוך דרך , בתך הבא להכניס את המסרגה, ללפף, [הראשון

 .לולאות על המסרגה 3. 2חוט ולמשוך דרך  ללפף, בתך הבא. לולאות על המסרגה 2

 .הלולאות להשלמת התך 3על המסרגה ולמשוך דרך כל  ללפף חוט

ללפף ולמשוך , עמודים חלקיים 5לסרוג , בתך הנדרש. עמודים יחד 5לסרוג מקבץ של משמעו : בועהתך 

 .בסריגת התך הבא תנוצר הבועה. הלולאות שעל המסרגה 6דרך כל 
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הצגתי כדי שיהיה קל יותר לעקוב , הסיבוב הזה ניראה הרבה יותר מסובך ממה שהוא באמת: רמז

עין שרשרת ולא  1לרווח של  מקדימהכל התכים שנסרגים בלולאה האחורית נסרגים . כרשימהאותו 

 .בתוכו

וה  6עין שרשרת שנמצא בין הפופקורן ה  4להתחבר עם חצי עמוד עומד דרך אחד הרווחים של  .44

חצי עמוד , חצי עמוד בחצי עמוד הבא, כפול הרביעי של הצדפותההעמוד  עם יחד [34 סיבובמ] 7

העמוד הכפול הראשון של  יחד עם [34 סיבובמ] 8וה  7עין שרשרת שבין הפופקורן ה  4דרך רווח 

 ,[4 תמונה], הצדף הבא

 עמוד בלולאה האחורית של העמוד השלישי, [2תמונה ] תכים הבאים 3 -ב חצי עמוד חובק אחורי*

 .מסביב לחצי עמוד קדמי חובק עמוד חצי, [3 תמונה][ 33 מסיבוב]בצדף 

 7 כל אחד מב אחורי חובק עמוד חצי, [33 סיבוב]בצדף  5עמוד בלולאה האחורית של העמוד ה 

 .עמודים כפולים הבאים

 .מסביב לחצי עמוד קדמי חובק עמוד חצי, [33 סיבוב]בצדף  3עמוד בלולאה האחורית של העמוד ה 

 , [33 סיבוב]בצדף  5עמוד בלולאה האחורית של העמוד ה 

, בעמוד הכפול הבא אחורי חובק מקוצר עמוד, עמודים כפולים הבאים 4ב  אחורי חובק עמוד חצי

 .עמודים הכפולים הבאים 2 כל אחד מב אחורי חובק עמוד

 

מסביב לחצי  קדמי חובק עמוד, [33 סיבוב]בצדף   3של העמוד ה  האחורית בלולאה כפול עמוד

 ,[33 סיבוב]בצדף  5של ה עמוד ה  עמוד כפול בלולאה האחורית, עמוד

 חצי, בעמוד הכפול הבא אחורי חובק מקוצר עמוד, עמודים כפולים הבאים 2ב  אחורי חובק עמוד

 .עמודים כפולים הבאים 4 כל אחד מב אחורי חובק עמוד

 .מסביב לחצי עמוד קדמי חובק עמוד חצי, [33 סיבוב]בצדף  3עמוד בלולאה האחורית של העמוד ה 

 7 כל אחד מב אחורי חובק עמוד חצי, [33 סיבוב]בצדף  5העמוד ה עמוד בלולאה האחורית של 

 .עמודים כפולים הבאים

 .מסביב לחצי עמוד קדמי חובק עמוד חצי, [33 סיבוב]בצדף  3עמוד בלולאה האחורית של העמוד ה 

 3 כל אחד מב אחורי חובק עמוד חצי, [33 סיבוב]בצדף  5עמוד בלולאה האחורית של העמוד ה 

 ,עמודים הכפולים הבאים

העמוד הכפול  יחד עם[ 34 סיבובמ] 7וה  6עין שרשרת שבין הפופקורן ה  4חצי עמוד דרך רווח 

 7עין שרשרת שבין הפופקורן ה  4חצי עמוד דרך רווח  ,חצי עמוד בחצי עמוד הבא, הרביעי של הצדף

 .*העמוד הכפול הראשון של הצדף הבא יחד עם[ 34 סיבובמ] 8וה 

 .בלי לסרוג את הקבוצה האחרונה של חיבור הפופקורנים, פעמים 7עוד * עד * לחזור מ 

 .לחבר בעין שטוחה לחצי עמוד העומד

חצאי עמודים  28, חצאי עמודים חובקים קדמיים 4, חצאי עמודים 3: בכל חזרה: ספירת תכים

עמודים חובקים  4, עמוד חובק קדמי 4, עמודים מקוצרים חובקים אחוריים 2, חובקים אחוריים

 .עמודים כפולים בלולאה האחורית 2, עמודים בלולאה האחורית 8, אחוריים

 46, חצאי עמודים חובקים אחוריים 224, חצאי עמודים חובקים קדמיים 32, חצאי עמודים 24: כ"סה

עמודים  64, עמודים חובקים אחוריים 32, עמוד חובק קדמי 8, עמודים מקוצרים חובקים אחוריים

 .עמודים כפולים בלולאה האחורית 46, בלולאה האחורית
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 תמונה],ושני חצאי העמודים הבאים בעין של העין השטוחהפותח  יחד עמודים 3 צמצוםלסרוג . 42

 [2ו  4

כל עמוד ב, [הקדמי החובק העמוד]עמודים בעין הבאה  3, עיניים הבאותה 24 כל אחת מעמוד ב*

 *.עיניים הבאותה 3 דרך יחד עמודים 3 צמצום, עיניים הבאותה 24 אחת מ

 .עמודים יחד האחרון 3צמצום בלי לסרוג את , פעמים 7עוד * עד * לחזור מ 

 .לחתוך ולאבטח קצוות, עמודים יחד הפותח 3צמצום ללחבר 

 .עמודים יחד 3צמצום  4, עמודים 54:בכל חזרה: ספירת תכים

 .עמודים יחד 3צמצומי  8, עמודים 408: כ"סה
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לסרוג , העמודים בראש הקודקוד 3קבוצת אחת מ של בעמוד השנילהתחבר עם חצי עמוד עומד . 43

 ,חצאי עמודים באותה עין 2עוד 

 (העיניים הבאות 3דרך  יחד עמודים חצאי 3 צמצום), העיניים הבאות 23חצי עמוד בכל אחת מ *

את תהיה העין של ז] חצאי עמודים בעין הבאה 3, העיניים הבאות 22חצי עמוד בכל אחת מ  ,פעמיים

 .*[העמודים 3העמוד השני בקבוצת 

 .חצאי העמודים האחרונים 3בלי לסרוג את , פעמים 7עוד * עד * לחזור מ 

 .בעין שטוחה לחצי עמוד העומדלחבר 

 .עמודים יחדחצאי  3 מיצמצו 2, עמודים חצאי 48:בכל חזרה: ספירת תכים

 .חצאי עמודים יחד 3צמצומי  46, חצאי עמודים 384: כ"סה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקפלו לחצי , חצאי עמודים יחד 3שסורגים צמצום כ ושוות כדי להשאיר את הלולאות מסודרות: רמז

 .חצאי עמודים יחד הראשון 3את  העבודה שלכם אחרי שסרגתם את הצמצום 
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זכרו בבקשה . בסיבוב הזה סורגים בצד שמאל של העבודה כדי שהבועות יסתדרו יפה בצד ימין: רמז

דבר שיגרום שהעיניים יהיו הפוכות  אתם צריכים להפוך את העבודהשני הסיבובים הבאים שב

 .בדומה לסריגת שורות במקום לסריגה במעגל, לתכים

 

ועה במיוחד העין הראשונה אחרי רווח הבועה תדאגו לא לפספס את העין הראשונה אחרי הב: רמז

 .של הקודקוד

חצי , וחצי עמוד באותה עין, [צד שמאל פונה אליכם] לסובב את העבודה, עין שרשרת אחת. 44

 ,הבאותעיניים  4עמוד בכל אחת מה 

 חצאי 3 צמצום, פעמים 3( באותההעיניים  5חצי עמוד בכל אחת מ , בעין הבאה בועה תךלסרוג ) *

חצי עמוד ), [חצאי עמודים יחד ועוד חצי עמוד 3שני צמצומי ]העיניים הבאות  3דרך  יחד עמודים

בחצי עמוד  לתיפו 4הבועה ה : רמז], פעמים 4( בעין הבאה בועה תך, העיניים הבאות 5בכל אחת מ 

 .* העיניים הבאות 5חצי עמוד בכל אחת מ [ חצאי העמודים שבקודקוד 3השני של קבוצת 

 .ניםהאחרו יםעמודהי אחצ 5 בלי לסרוג את ה, פעמים 7עוד * עד * מ  לחזור

 .הראשוןמוד עהלחבר בעין שטוחה לחצי 

 .תכי בועה 7, חצאי עמודים יחד 3צמצום  4, חצאי עמודים 40: בכל חזרה: ספירת תכים

 .תכי בועה 56, חצאי עמודים יחד 3צמצומי  8, חצאי עמודים 320: כ"סה

. 
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 .לפני הבועה "התך החמקני"תדאגו שלא לפספס את : רמז

 .צד ימין שוב פונה אלינו, לסובב את העבודה, עין שרשרת 4. 45

 ,עמודים מקוצרים בתך הבועה 3,[החצי עמוד האחרון ליפני תך הבועה]עמוד מקוצר באותה עין 

יפלו בראש תכי  11, 11, 6העמוד המקוצר ה : רמז], העיניים הבאות 22עמוד מקוצר בכל אחת מ *

העמוד : רמז], העיניים הבאות 22עמוד מקוצר בכל אחת מ , ביחד עמודים 3 צמצום[ הבועה

הבועה בראש ]עמודים מקוצרים בתך הבא  3, [יפלו בראש תכי הבועה 11, 11, 5המקוצר ה 

 [.*הקודקוד

 .האחרוניםהעמודים המקוצרים  4בלי לסרוג את , פעמים 7עוד * עד * לחזור מ 

 .לחתוך ולאבטח קצוות, לעמוד המקוצר הראשוןלחבר 

 .עמודים יחד 3צמצום  4 עמודים מקוצרים 47: בכל חזרה: ספירת תכים

 .עמודים יחד 3צמצומי  8, עמודים מקוצרים 376: כ"סה
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עמודים מקוצרים בראש  3להתחבר עם עמוד עומד בעמוד המקוצר השני של אחד מקבוצות . 46

 .באותה עין( עמוד, עין שרשרת 4), הקודקוד

לדלג על עין , עין שרשרת 4, פעמים  23( עמוד בעין הבאה, לדלג עין העין הבאה, עין שרשרת 4) *

 (.*עמוד, עין שרשרת 4, עמוד)בעין הבאה , אחת

והרווח החדש של , יחדבעמודים ה 3צמצום  עין שלפול ביאחרי קבוצת הקודקוד י 11העמוד ה : רמז

 .עמודים המקוצרים של הקודקוד 3יפול בעמוד המקוצר השני של קבוצת יהקודקוד 

 .קבוצת הקודקוד האחרונהבלי לסרוג את , פעמים 7עוד * עד * לחזור מ 

 .לחתוך ולאבטח קצוות, לעמוד העומדלחבר 

 .עין שרשרת 4רווחים של  24, עמודים 25: בכל חזרה: ספירת תכים

 .[עין השרשרת של הקודקוד לא נכלל בשום ספירת תכים 1ו שהרווח של זכר]

 עין שרשרת 4רווחים של  432, עמודים 200: כ"סה
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הרבה זה יראה , את הקטע הבא וסרגתעד אחרי ש 46את הכנסת הקצוות של שורה  שאירוה: רמז

 .אותם מתחת לסיבוב הבא שהם יוסתרוכ יותר טוב 

 .6 חלק את וסיימתם יפה כוכב עוד לכם יש עכשיו

 הבא בשבוע להתראות

 


