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 ( לחישות מן העבר)  Whispers from the Pastהכרות עם 

 cal  6102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . מודרני  טוויסטמסורתיים עם  בתכיםהמשתמש  עיצוב

 !! לא יכול שלא יהיה טוויסט כשאני מעצבת את זה, ובכן

 

  בקבוצת הפייסבוקהמתארח ( CAL)כפרויקט לסרוג יחד , עיצוב זה עם כולכםאני נרגשת ומתכבדת לשתף 

Crochet A Long-CAL 

 

נפלאים של שמיכות  מאדזיכרונות יש לי . צעירה כשהייתי ילדה, לפני שנים רבות ,קרושהלסרוג סבתי לימדה אותי 

 . ארבעה עלי כותרתבעל , מאד פשוטפרח שהיא נהגה לסרוג עם 

, תכים מסורתיים שלדוגמאות  לשלב, ם עליי ביותרחביביזיכרונות הקרושה הלבסס את העיצוב הזה על חלק מ רציתי

 . מיומנות/כל אחד בכל דרגת ניסיוןעבור שהפרויקט יהיה קל כמו כן רציתי . שלי אליהם טוויסטעם הוספת ה

 .ואספר את הסיפור מאחורי התכים אותם תסרגו ,זיכרונותייבחלק מכל שבוע אני אשתף אתכם 

 

 .חינם באתר האינטרנט שלי לתמיד ויישאר וההוראותשבועות  9פרויקט יימשך ה

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
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חיבור שונות יש גם ארבע טכניקות . או שתסרגו מסביב לכל הפרויקט (פנלים) משטחים, בכל שבוע תסרגו ריבועים

אתכם  רוצה לעודד אני,  בכל עיצוב שלי,  כמו תמיד.  מצולמתכולן עם הוראות והדרכה , בהן נשתמש בפרויקט

 .ללמוד ולהתפתח, לנסות משהו חדש

 

שיתאים ליצירתיות שלכם או כדי אבל יש הרבה אפשרויות לשינוי הצורה או הגודל  ,  השמיכה הסופית היא מלבנית

 . שלכם' הראויה ההתכרבלות'לצרכי 

 

, זה עם כל  אחדלדף  קישורלשתף אתם רשאים .  יוצריםוהוא מוגן בחוק זכויות  זה העיצוב שליכי  זכרובבקשה  ♥

או תכניסו שינויים אבל בבקשה אל תשנו , אתם יכולים להדפיס את התמונות או ההדרכה הכתובה לשימושכם האישי

 . בשום דרך

 ♥. בבקשה תכבדו ותאהבו אותי כמו שאני אוהבת ומכבדת אתכם

  



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2016 ♥ All Rights Reserved. 

 

 6132באוקטובר  31ביום חמישי  יתחילף יהכ

 

 .בבלוג שלי הדוגמהלעקוב אחר אתם יכולים  ♥

 (. PDF)להוריד הדרכה מצולמת מלאה  ♥ 

 . עם תמונות קטנות בלבד( PDF)להוריד הוראות כתובות  ♥

 

ותתורגמנה לשפות   Crochet A Long -CAL קבוצה נפלאה של נשים מקבוצת הפייסבוק י "ההוראות מתורגמות ע

  .שונות רבות

 

  ♥ מידע שימושי

 

זמן , בערב לערך שבעבסביבות  בכל יום חמישי בערב , בבלוג שלי  ,ההוראות לכל חלק יפורסמו כאן ~ הדרכות ♥

 . בסוף שבוע סריגהוזאת  כדי לאפשר לכולם בכל רחבי העולם זמן ,  בריטניה

 .שלישיפורסם בבלוג  פשרות בחירה להורדת קבצים לכל חלק שבועיאתם תמצאו א ~  PDF/ הדפסה ♥

 .פשוטות כתובותהוראות תהיה לכם אפשרות בחירה בין הדרכה מצולמת מלאה או 

כתובת ההוספתם את כי לקבלת הניוזלטר שלי ובבקשה וודאו ודאו כי נרשמתם , אם עדיין לא נרשמתם – ניוזלטר ♥

 . הזה  CALמה שלב אף כדי להבטיח שלא תחמיצו ,  שלכם בטוחיםשלי לאנשי הקשר ה

והרגישו (  Ravelry queue)הזה לרשימה שלכם ברבלרי  CAL הוסיפו את ה, בבקשה~   (avelryR)רבלרי  ♥

 (Ravelry group.)חופשי להצטרף לקבוצת הרבלרי שלי 

לחישות )  Whispers from the Past  המארחת את   Crochet A Long - Calל    שהצטרפתם  ודאו ~ פיסבוק  ♥

  . תית ומועילה  שתעודד אתכם להמשיךתמצאו עצה ידידותמיד שם , CAL  2016(  מן העבר

 . אני עובדת עליהםאחרים ועל פרויקטים   הזה למידע על הפרויקט  ,בעמוד הפייסבוק  שלילייק  אל תשכחו לסמן 

י צוות מדהים של נשים מקבוצת "ע, שלי יתורגם לשפות שונות רבות CALאני נרגשת לבשר שה ~   תרגום ♥

  Crochet A Long -CAL  הפיסבוק

 

 תרגומים ♥

  .תרגומים של פוסט זה יתווספו מיד כשיהיו  זמינים

 . אני מצפה לפרויקט בינלאומי זה ולאנרגיות המדהימות שיש לקהילת הקרושה לחלוק

 

מיוחדיםקיצורי תכים ותכים   ♥    

 .יקטבפרוחלק  של כל הראשוןטבלת קיצורים תופיע בדף 

 .כמו כן יהיו הוראות מפורטות כיצד לסרוג תכים מיוחדים שיהיו בדוגמה בכל סיבוב

 

 קושי ♥

 .זההפרויקט את ה לנסותשל ניסיון וסריגה רמה  בכלאני מעודדת  כל אחד 

 

https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://www.ravelry.com/groups/helen-shrimpton-designs
http://www.ravelry.com/groups/helen-shrimpton-designs
https://www.facebook.com/crystalsandcrochet/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
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 ? מה תצטרכו ♥

 . קוב אחריומה זמין בעבורכם לע השתמשתישאני קודם קצת מידע על מה .... ונגיע לשם חכו

 

 חוטיםאפשרויות  ♥

 . Stylecraft Yarns החוטים יקט זה הינו בחסות  חברתפרו

אלו חוטי , Aranאו   Stylecraft Special Double knitהן כוללות חוטי , חבילות חוטים זמינות לרכישה 4יש 

 .אקרילים מובחרים וחוטי הסריגה האהובים עלי

 .Wool Warehouse -ו Deramoresהחניות העיקריות מהן ניתן להזמין הן 

 .יכרות העיקרי באתר שליניתן למצוא את הקישורים לרכישת חבילות החוטים בפוסט הה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Pretty Pastels) פסטלים יפים ♥

 . (!טרם זמני)'  01ה המזכירים את שנות ,  צבעי פסטל יפים

רוק  אנד "סודה והימים הראשונים של השל מזרקות ',  המחשבות והרגשות מאחורי צבעים אלה הם של מראה וינטג

 . חבילת הצבעים הזועם ( jive)ב יי'כשאתם רוקדים ג חשבו על שיער נפוח וחצאיות גדולות, "רול

 Stylecraft Special Double Knittingחוטי : החבילה כוללת

 .X6לימון ,  X6אפרסק רך  ,X3 (סגול לבנדר) ויסטריה,  X3קרם , X3צהוב ביצה 

(Duck Egg x 3, Cream x 3, Wisteria x 3, Soft Peach x 2, Lemon x 2). 
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 (Paint Box) קופסת צבעים ♥

ו להביע את למד ולםכשכ .'21הצבעים של שנות ה ,  של הילד הפנימי קופסת צבעים, ילד היפים בהירים של צבעי

שות צריכים לע כולנומשהו ש. חיים עם תמימות של ילדהמ וליהנותמחוץ לקופסה  לצעוד אל,  עצמם בחופשיות

 !לעתים קרובות ככל האפשר

 Stylecraft Special Double Knitting:   החבילה כוללת

 .X6זעפרן , X6 שרימפס,  X6סגול , X6רימון ,  X6צפצפה , X3פעמון כחול 

  (Bluebell x 3, Aspen x 2, Pomegranate x 2, Violet x 2, Shrimp x 2, Saffron x 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Brown Sugar) סוכר חום ♥

של ללמוד לסרוג תיקים  יש לי זיכרונות נהדרים. "גרובי"ל היה וכשהכ,  האבנים  המתגלגלות, '01 ה חישבו על שנות

 !בעים האלומעוצב בצ ההי גם חדר השינה . "הנחשבים"ואלו היו הצבעים  לעצמי בקרושה

 Stylecraft Special Aran: החבילה כוללת

 .X3זהב ,  X4 (צבע גמל) קמל, X4נחושת ,  X4חום כהה , X2קלף 

(Parchment x 6, Dark Brown x 5, Copper x 4, Camel x 4, Gold x 3). 
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 (Purely Patriotic)ה טהור ותפטריוטי ♥

את לבשתי '  01אני זוכרת שבשנות ה  .וכחול זהו משהו שנוגע ברובנו בנקודה כלשהי בחייםלבן , בשבילי אדום

אבל לא את כולם ביחד באותו , "נייקי"וכמובן נעלי ריצה  אימוניות  ,"רה-רה"חצאיות כולל על  !אלה המוןהצבעים ה

 !!זמן

 Stylecraft Special Aran: החבילה כוללת

 .X4 ינס'גכחול ,  X4רימון , X04קרם 

(Cream x 14, Pomegranate x 4, Denim x 4). 

 

 

 :סופיות הן בערךהמידות השמיכה 

 inches x 63 inches / 131 cm x 160 cm ½ 51: מ"מ 4עם מסרגת קרושה בעובי  Double Knittingחוט  ♥

 inches’ x 81 inches / 172 cm x 204 cm 68: מ"מ 0עם מסרגת קרושה בעובי  Aran /Worstedחוט  ♥

 

  :בערךתצטרכו , ההולכים בכיוון משלכםמביניכם  עבור אלו

 יארד 4002/ 'מ 3030-השווה ל במשקל  Double Knittingחוט ♥

 יארד 4010/ 'מ  4306 -במשקל השווה ל  Aran /Worstedחוט  ♥

 . בבקשה זכרו  כי בשל מתח הסריגה האישי הכמויות הלו הן הערכה בלבד

 

עודף מאשר שיחסר ללא  להישאר עם קצת  תמיד עדיף ...יותר מאשר פחות ותכינו,  צבע שינוייבבקשה אפשרו 

 !זה יכול לשגע בן אדם...  נכון...  אינו מיוצר עודאם מספר היצור או אפילו הצבע אותו את  להשיג יכולת 

 . עוד קצת זמן סריגה שמח אתכם אני מצפה לחלוק

 

 

 באהבה

 הלן

 

 

 

 


