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Whispers from 
the Past 

 . Helen Shrimpton, 2016  :זכויות יוצרים

 כל הזכויות שמורות

 www.crystalsandcrochet.com: אצל 

 

 

 4חלק 
 

 
 

 
 קיצורים  

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

 . במיוחד של המתחילים ,קלים

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

זה בדרך כלל מתייחס לחזרה על צד שלם ויכלול .  לחזור על ההוראות  בין  הכוכביות לפי מספר הפעמים המצוין* * 

 . חזרה קבועה של הוראות מרובות

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

 

 .עיני שרשרת ברווח הפינתי לא נכללות בספירת התכים: רמז

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 עמוד מרובע מרובע' עמ חצי עמוד ע"ח תכים, תך תכים, תך

 לולאה אחורית א"ל עמוד מקוצר ק"עמ סיבוב סיבוב

 חובק קדמי ק"ח עמוד 'עמ עין שרשרת ש"ע

 חובק אחורי א"ח עמוד כפול פ"עמכ עין שטוחה ט"עש

   עמוד משולש ש"עממ  

http://www.crystalsandcrochet.com/
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 .נא לשים לב שההוראות הינם לצד הארוך ולצד הקצר. שהינה כעת בצורת מלבן, נסרוג סביב כל העבודה

 

  .הקצרלצד  הארוך וספירה צדל הספירלכל הסיבובים  תיהיה  , מעתה
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 ש"ע 2הרווחים הפינתיים של כל אחד משאחרי  התך הראשוןיש לשים לב לא לדלג על : רמז

 

 

 
 [1ת], ק עומד בתך האחרון של אחד הצדדים ארוכים"להתחבר עם עמ. 1

פינתי הש "ע 2ק ברווח "עמ, התכים הבאים 22ק ב "עמ), (ק"עמ 2, ש"ע2, ק"עמ 2)פינתי הש "ע 2ברווח : צד קצר*

 .התכים הבאים 22ק ב "עמ  ,פעמים 4( [ 3ת]הבא 

פינתי הש "ע 2ק ברווח "עמ, התכים הבאים 22ק ב "עמ, (ק"עמ 2, ש"ע 2, ק"עמ 2)פינתי הש "ע 2ברווח : צד ארוך

 .*התכים הבאים 22ק ב "עמ, פינתי הבאהש "ע 2ק ברווח "עמ, התכים הבאים 112ק ב "עמ, הבא

 .ק האחרון"העמ לסרוג את בלי, פעמיים* עד * לחזור מ

 .ולאבטח קצוות ,לגזור חוט, ק העומד"לסגור לעמ

  .ק"עמ 151: צד ארוך. ק"עמ 112: צד קצר: ספירת תכים
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 [1ת], ע עומד בתך האחרון של אחד מהצדדים הארוכים"להתחבר עם ח. 2

 ,התכים הבאים 112ע ב "ח, [2ת( ]ע"ח, ש"ע 2, ע"ח)ש הפינתי "ע 2ברווח : צד קצר*

 .*התכים הבאים 151ע ב "ח, (ע"ח, ש"ע 2, ע"ח)ש הפינתי "ע 2ברווח : צד ארוך

 .ע אחרון"בלי לסרוג ח, פעמיים*  עד*  לחזור מ

 .לגזור חוט ולאבטח קצוות, ע עומד"לסגור לח

 .ע"ח 162: צד ארוך. ע"ח 114: צד קצר: ספירת תכים

 

 [1ת], ש פינתי בתחילת אחד הצדדים הקצרים"ע 2עומד ברווח ' להתחבר עם עמ. 3

 [2ת], באותו הרווח( 'עמ 2, ש"ע 2', עמ)

התכים  2לדלג על , ש"ע 2, פעמים 14( תכים הבאיםה 6ב ' עמ, התכים הבאים 2לדלג על , ש"ע 2: ) צד קצר*

 ,הבאים

 ,לדלג על התך הבא, ש"ע 2, ('עמ 2, ש"ע 2', עמ 2)ש פינתי "ע 2ברווח : צד ארוך

לדלג על , ש"ע 2, תכים הבאיםה 6ב ' עמ, פעמים 11( הבאים תכיםה 2לדלג על , ש"ע 2, תכים הבאיםה 6ב ' עמ)

 (.*'עמ 2, ש"ע 2', עמ 2) ש הפינתי של הצד הקצר"ע 2ברווח , התך הבא

 .בלי לסרוג את הקבוצה הפינתית של הצד הקצר, פעמיים*  עד*  לחזור מ

 .העומד' לעמט "בעשלסגור 

 .ש"ע 2רווחים של  15', עמ 11: צד קצר: ספירת תכים

 .ש"ע 2רווחים של  21', עמ 124: צד ארוך
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 ,סביב התך הבאק "פ ח"עמכ, [1,2ת]ק סביב אותו התך "פ ח"ש ועמכ"ע 2. 4

 ,התכים הבאים 2 ק סביב"פ ח"עמכ, ('עמ 2, ש"ע 2', עמ 2)ש פינתי "ע 2ברווח : צד קצר*

פ "עמכ, ש"ע 2לדלג על רווח , ש"ע 2, פעמים 14( תכים הבאיםה 6ק סביב "פ ח"עמכ, ש"ע 2 רווחלדלג על , ש"ע 2)

 ,התכים הבאים 2ק סביב "ח

 

 לדלג על רווח, ש"ע 2), התכים הבאים 2ק סביב "פ ח"עמכ, ('עמ 2, ש"ע 2', עמ 2)ש הפינתי "ע 2ברווח : צד ארוך

תכים ה 2 סביבק "פ ח"עמכ, ש"ע 2לדלג על רווח , ש"ע 2, פעמים 22( תכים הבאיםה 6ק סביב "פ ח"עמכ ,ש"ע 2

 .*הבאים

 

 .ק אחרונים"פ ח"עמכ 2 בלי לסרוג, פעמיים*  עד*  לחזור מ

 .ולאבטח קצוות, לגזור חוט, ק הראשון"פ ח"לסגור לעמכ

 .ש"ע 2 רווחים של 15, ק"פ ח"עמכ 11', עמ 4: צד קצר: ספירת תכים

 .ש"ע 2רווחים של  21, ק"פ ח"עמכ 124', עמ 4 :צד ארוך
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 [1ת], האחרון של אחד הצדדים הארוכים' ע עומד בעמ"להתחבר עם ח.5

 מש "ע 2ע ברווח "ח, [2ת] 2ש מש "ע 2מרובע ברווח ' עמ[ 3,4ש] מקדימה לעובדים ) ש פינתי"ע 2ברווח : צד קצר*

 ,(2ש ש מ"ע 2מרובע ברווח ' עמ, [ 3ת]  4ש

 [4ת], תכים הבאיםה 4ע ב "ח

 ,פעמים 14( תכים הבאיםה 6ע ב "ח,  2ש בהתכים הבאים שדילגנו עליהם  2ש ב "עממ[ 3,4ש] מקדימה לעובדים )

 ,2ש בגנו עליהם להתכים הבאים שדי 2ש ב "עממ[ 3,4ש] מקדימה לעובדים 

 ,תכים הבאיםה 4ע ב "ח

 ,4ש ש מ"ע 2ע ברווח "ח, 2ש ש מ"ע 2מרובע ברווח ' עמ[ 3,4ש] מקדימה לעובדים ) ש פינתי"ע 2ברווח : צד ארוך

 ,(2שמ ש"ע 2מרובע ברווח ' עמ

 ,תכים הבאיםה 4ע ב "ח

לצד הימני ]שכבר נמצא שם ' ד השמאלי של העמלצ 2שש "ע 2ש ברווח "עממ[ 3,4ש] מקדימה לעובדים 

 [5ת], [ לשמאליים

 ,2שתך שדילגנו עליו בש "עממ

, פעמים 11( 2ש התכים הבאים שדילגנו עליהם ב 2ש ב "עממ[ 3,4ש] מקדימה לעובדים , תכים הבאיםה 6ע ב "ח)

 ,תכים הבאיםה 6ע ב "ח

שכבר ' לפני העמ 2ש מש "ע 2ש ברווח "עממ ,2ש ש בתך הבא שדילגנו עליו ב"עממ[ 3,4ש] מקדימה לם עובדי

 .*תכים הבאיםה 4ע ב "ח, נמצא שם

 .ע אחרון"בלי לסרוג את ח, פעמיים*  עד*  לחזור מ

 .ולאבטח קצוות, לגזור חוט, ע עומד"לסגור לח

 .מרובע' עמ 2, ש"עממ 32, ע"ח 13: צד קצר: ספירת תכים

 .מרובע' עמ 2, ש"עממ 42, ע"ח 121: צד ארוך
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 .5 משורה  ש"העממ 2יפלו ב ' עמ 6בכל קבוצה של  4וה  3ה ' בסיבוב זה העמ: רמז 

 

 [1,2ת], באותו התך( 'עמ, ש"ע 2), לתו של אחד הצדדים הקצריםישבתחפינתי ע "עומד בח' להתחבר עם עמ. 6

לדלג על , ש"ע 2, פעמים 15( תכים הבאיםה 6ב ' עמ, הבאים תכיםה 2לדלג על , ש"ע 2), בתך הבא' עמ: צד קצר*

 ,בתך הבא' עמ, תכים 2

 

תכים ה 6ב ' עמ, תכים הבאיםה 2לדלג על , ש"ע 2), בתך הבא' עמ, ('עמ, ש"ע 2', עמ)ע פינתי "בח: צד ארוך

 2', עמ)ש של פינת הצד הקצר "ע 2ברווח , בתך הבא' עמ, הבאים תכיםה 2לדלג על , ש"ע 2, פעמים 21( הבאים

 (.*'עמ, ש"ע

 .האחרון הקצר קבוצה הפינתית של הצדבלי לסרוג את ה ,פעמיים*  עד*  לחזור מ

 .עומד' לעמט "עשב לסגור 

 .ש"ע 2רווחים של  16', עמ 14: צד קצר: ספירת תכים

 .ש"ע 2רווחים של  22', עמ 132: צד ארוך
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 [ 1,2ת] ,ק סביב אותו התך"פ ח"עמכ 1ש ו "ע 2. 7

 2לדלג על רווח , ש"ע 2) , התכים הבאים 2ק סביב "פ ח"עמכ, ('עמ 2, ש"ע 2', עמ 2)ש פינתי "ע 2ברווח : צד קצר*

התכים  2ק סביב "פ ח"עמכ, ש"ע 2לדלג על רווח , ש"ע 2, פעמים 15( תכים הבאיםה 6ק סביב "פ ח"עמכ, ש"ע

 ,הבאים

 

 2לדלג על רווח , ש"ע 2) ,התכים הבאים 2ק סביב "חפ "עמכ, ('עמ 2, ש"ע 2', עמ 2)ש פינתי "ע 2ברווח : צד ארוך

תכים ה 2ק סביב "פ ח"עמכ, ש"ע 2לדלג על רווח , ש"ע 2, פעמים 21( תכים הבאיםה 6ק סביב "פ ח"עמכ, ש"ע

 .*הבאים

 .ק אחרון"פ ח"בלי לסרוג את העמכ, פעמיים*  עד*  לחזור מ

 

 .לגזור חוט ולאבטח קצוות, הראשון ק"פ ח"לסגור לעמכ

 .ש"ע 2רווחים של  15, ק"פ ח"עמכ 14', עמ 4: צד קצר: ספירת תכים

 .ש"ע 2רווחים של  21, ק"פ ח"עמכ 132', עמ 4: צד ארוך
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 ,האחרון של אחד הצדדים הארוכים' עמלע עומד "להתחבר עם ח. 1

, 7שש "ע 2ע ברווח "ח ,5ש ע הפינתי"מרובע בח' עמ ,[6,7ש] מקדימה לעובדים )ש הפינתי "ע 2ח ברוו: צד קצר*

 התכים  2ש ב "עממ, [6,7ש] מקדימה לעובדים ) , תכים הבאיםה 4ע ב "ח, [2ת( ]5שע הפינתי "מרובע בח' עמ

התכים  2ש ב "עממ, [6,7ש] מקדימה לעובדים , פעמים 15( תכים הבאיםה 6ע ב "ח ,5ששדילגנו עליהם הבאים 

 ,התכים הבאים 4ע ב "ח, 5שהבאים שדילגנו עליהם 

 

, 6שש "ע 2ע ברווח "ח, 5שע הפינתי "מרובע בח' עמ, [6,7ש] מקדימה לעובדים ) ש פינתי "ע 2ברווח : צד ארוך

מצד  5שש "ע 2ברווח ש "עממ [6,7ש] מקדימה לעובדים , כים הבאיםהת 4ע ב "ח, (5שע פינתי "מרובע בח' עמ

כים הת 6ע ב "ח), 5ששדילגנו עליו  הבא  ש בתך"עממ, [לצד ימין אם אתם שמאליים]שקיים שם כבר ' שמאל לעמ

תכים ה 6ע ב "ח, פעמים 21( ,5שאים שדילגנו עליהם בהתכים ה 2ש ב "עממ, [6,7ש] מקדימה לעובדים , הבאים

שכבר ' לפני העמ 5שש "ע 2ש ברווח "עממ, 5שש בתך הבא שדילגנו עליו "עממ, [6,7ש] מקדימה לעובדים , הבאים

 .*הבאיםתכים ה 4ע ב "ח, נמצא שם

 .ע אחרון"בלי לסרוג את ח, פעמיים*  עד*  לחזור מ

 .לגזור חוט ולאבטח קצוות, ע עומד"לסגור לח

 .מרובע' עמ 2, ש"עממ 32, ע"ח 11: צד קצר: ספירת תכים

 .מרובע' עמ 2, ש"עממ 44, ע"ח 135: צד ארוך
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 [1ת[ ]מרובע' עמ], בתך האחרון של אחד הצדדים הארוכים עומד' להתחבר עם עמ. 1

 ,תכים הבאיםה 132ב ' עמ, ('עמ, ש"ע 2', עמ)ע פינתי "בח: צד קצר*

 .*תכים הבאיםה 112ב ' עמ, ('עמ, ש"ע 2', עמ)ע פינתי "בח: צד ארוך

 

 .אחרון' בלי לסרוג עמ, פעמיים*  עד*  לחזור מ

 .עומד' לעמט "בעש לסגור 

 .'עמ 134: צד קצר: ספירת תכים

 .'עמ 112: צד ארוך

 

 

 ,בתך הבא' עמ, ['נספר כעמ]ש "ע 3.  12

 *,תכים הבאיםה 134ב ' עמ, ('עמ 2, ש"ע 2', עמ 2) פינתי ש"ע 2ברווח : צד קצר

 .*תכים הבאיםה 112ב ' עמ, ('עמ 2, ש"ע 2', עמ 2)ש פינתי "ע 2ברווח  :צד ארוך

 .אחרונים' עמ 2בלי לסרוג , פעמיים*  עד*  לחזור מ

 .לגזור חוט ולאבטח קצוות, ש"ע 3 לראש  שללסגור 

 .'עמ 131: צד קצר: ספירת תכים

 .'עמ 116: צד ארוך

 

 

 .4חלק  סוף

 

 :מידה משוערת

Double knit  (אינץ 41)מ "ס 124צד ארוך  -( אינץ 32.5)מ "ס 77.5צד קצר  -מ "מ 4עם מסרגת קרושה 

Aran  (אינץ 54)מ "ס 137צד ארוך  -( אינץ 42)מ "ס 121.5צד קצר  -מ "מ 5.5עם מסרגת קרושה 
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 .אנא זכרו שזהו עיצוב שלי והוא מוגן בחוק זכויות יוצרים ♥

, לשימוש אישי PDFאתם יכולים להדפיס את  , עם כל אחד Ravelry storeאתם יכולים לשתף קישור לאתר שלי או ל 

 .תחליפו או תשתפו בכל דרך, אבל בבקשה אל תשנו

 ♥. כמו שאני אוהבת ומכבדת אתכם, אנא אהבו וכבדו אותי

 

 

 באהבה
  Xהלן 

 


