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 4געון המנדלה חלק יש

 

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

 . קלים

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

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

 . ויכלול חזרה קבועה של הוראות מרובות

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

 תכים מיוחדים

עין של ל לאחוראותה מקדימה  ולהכניסאת המסרגה מהלולאה  להוציא, עמודים באותה עין 5 לסרוג - פופקורן

עין . עין שרשרת כדי לסגור 1.  דרך העין של העמוד הראשוןהעמוד הראשון ואל הלולאה שהוסרה ולמשוך 

 . לעשות אחרי הפופקורן שתתבקשושרשת עיני נספרת באף  אינה את התך השרשרת הזאת שסגרה

 . עיני שרשרת בתור התך הראשון 3-או ב" עמוד עומד"פשוט להתחיל ב, פותחפופקורן כדי לעשות 
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 צבעים לפי סיבוב
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 ,יםקודקודבאחד ה עין שרשרת ב 1רווח של  שנמצא לפנילהתחבר עם חצי עמוד עומד בחצי עמוד . 33

העיניים  6עמוד מקוצר בכל אחת מ , חצי עמוד בעין הבאה, עין שרשרת  1לדלג מעל הרווח של , עין שרשרת 1* 

עמודים בעין  3לסרוג ), [עמוד בלולאה הקדמיתהחצי + עמודים החצאי  2 שהם]העיניים הבאות  3 לדלג מעל, הבאות

 ,פעמים 5( העיניים הבאות 2לדלג מעל , [5, 4, 3תמונה [ ]22 בשורה]הפרוע שדילגנו עליה מאחורי התך 

 , [22שורה ]מאחורי התך הגלי האחרון שדילגנו עליה האחרונה עמודים בעין  3לסרוג 

 6עמוד מקוצר בכל אחת מ , [עמודיםהחצאי  2+ חצי עמוד בלולאה הקדמית ה שהם ]העיניים הבאות  3לדלג מעל 

 .*חצי עמוד בעין הבאה, העיניים הבאות

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

 .לחתוך ולאבטח קצוות, לחבר לחצי עמוד העומד

 .עמודים 11, עמודים מקוצרים 12, חצאי עמודים 2: בכל צד: ספירת תכים

 .עמודים 111, עמודים מקוצרים 66, חצרי עמודים 16כ "סה
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 דיםקודקואחד העין שרשרת ב 1רווח של  שנמצא לפנילהתחבר עם חצי עמוד עומד בחצי עמוד  .31

העיניים  6עמוד מקוצר בכל אחת מ , חצי עמוד בעין הבאה, עין שרשרת  1לדלג מעל הרווח של , עין שרשרת 1 *

, עמודים כפולים בעין הבאה 2, העיניים הבאות 2עמוד כפול בכל אחת מ , העיניים הבאות 7עמוד בכל אחת מ , הבאות

חצי עמוד בעין , העיניים הבאות 6עמוד מקוצר בכל אחת מ , העיניים הבאות 7עמוד בכל אחת מ , עמוד כפול בעין הבאה

 .*הבאה

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

 .לחתוך ולאבטח קצוות, לחבר לחצי עמוד העומד

 .עמודים כפולים 5, עמודים 11, עמודים מקוצרים 12, חצאי עמודים 2: צדבכל : ספירת תכים

 .עמודים כפולים 13, עמודים 112, עמודים מקוצרים 66, חצרי עמודים 16כ "סה
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 [3תמונה ] . עמודיםהרווחים של חצאי ה לע בבקשה שימו לב והשגיחו מקרוב: רמז

 

 ,[העמוד הכפול האמצעי מעל התך הגלי]באחד מהצדדים  3עומד בעמוד כפול ה  עמוד חובק אחורילהתחבר עם . 32

 [עין שרשרת 1של  ה פינה חדשהנוצר], מסביב לאותו תך( עמוד חובק אחורי, עין שרשרת 1)

 

חצי עמוד בעין ), חצי עמוד בעין הבאה, עיניים הבאותה 2לדלג מעל , תכים הבאים 6בכל אחד מ  עמוד חובק אחורי*

 , פעמיים( חצאי עמודים בעין הבאה 2, הבאה

, הבאהבעין חצי עמוד , פעמיים( חצי עמוד בעין הבאה, חצאי עמודים בעין הבאה 2), עין שרשרת 1חצי עמוד ברווח של 

 , העיניים הבאות 2לדלג מעל 

( עמוד חובק אחורי, עין שרשרת 1, עמוד חובק אחורי)בתך הבא , איםתכים הב 6בכל אחד מ  עמוד חובק אחורי

 [.*עין שרשרת 1של  ה פינה חדשהנוצר]

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

 .בעין שטוחה לעמוד החובק האחורי העומד לחבר 

 . עמודים חובקים אחוריים 23, חצאי עמודים 15: בכל צד: ספירת תכים

 . עמודים חובקים אחוריים 163, חצרי עמודים 123כ "סה

 .35למקם סמן בעמוד החובק האחורי הראשון והאחרון בכל חזרה ולהשאיר עד שורה : רמז

 

. 
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 ,עין שרשרת 1, [32העומד מתחילת שורה ] הראשוןחובק האחורי מסביב לעמוד ה ועמוד חובק קדמיעין שרשרת  1. 33

תכים  2מסביב לכל אחד מה  עמוד מקוצר חובק קדמי, תכים הבאים 11מסביב לכל אחד מה  עמוד חובק קדמי*

 , תכים הבאים 6מסביב לכל אחד מה  חצי עמוד חובק קדמי, הבאים

 ,תכים הבאים 11מסביב לכל אחד מה  קדמי עמוד חובק, תכים הבאים 2מסביב לכל אחד מה  עמוד מקוצר חובק קדמי

 . *עין שרשרת 1 

 ואת עין השרשרת בלי לסרוג את העמוד החובק הקדמי האחרון, פעמים 7עוד * עד * לחזור מ 

 .ולאבטח את הקצוות חתוךל .לעמוד החובק הקדמי הראשוןלחבר 

עמודים חובקים  176, ובקים קדמייםעמודים מקוצרים ח 1חצאי עמודים חובקים קדמיים  6: בכל צד: ספירת תכים

 . קדמיים

 . עמודים חובקים קדמיים 176, עמודים מקוצרים חובקים קדמיים 32חצרי עמודים חובקים קדמיים  72:  כ"סה

 .מעט בנקודה הזאתקדימה החלק עם החצי עמודים חובקים קדמיים יתכרבל  :רמז
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עין  1לא לשכוח לסגור עם ], אחת הפינותעין שרשרת של  1 רווח של בלהתחבר עם פופקורן פותח . 31

 [שרשרת

לדלג מעל העין , עין שרשרת 1, פעמים 6( לסרוג פופקורן בעין הבאה, לדלג מעל העין הבאה, עין שרשרת 1* )

בכל עמוד מקוצר , עיניים הבאות 5חצי עמוד בכל אחת מה , עיניים הבאות 2עמוד מקוצר בכל אחת מה , הבאה

עין  1, פעמים 6( לסרוג פופקורן בעין הבאה, לדלג על עין אחת, עין שרשרת 1), עיניים הבאות 2אחת מה 

 .*עין שרשרת 1פופקורן ברווח של , לדלג מעל עין אחת, שרשרת

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

 .לחתוך ולאבטח קצוות, לפופקורן הפותחלחבר 

 . עין שרשרת 1רווחים של  11, פופקורן 13עמודים מקוצרים  1, חצאי עמודים 5: בכל צד: רת תכיםספי

 . עין שרשרת 1רווחים של  112, פופקורן 131, עמודים מקוצרים 32, עמודיםחצאי  13:  כ"סה
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 .1סיימתם חלק , עבודה שלכםשבו אחורה ותעריכו את העכשיו 

 .להתראות בשבוע הבא

 


