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Whispers from the Past 

  לחישות מן העבר
 

 . Helen Shrimpton, 2016  זכויות יוצרים:

 כל הזכויות שמורות

 www.crystalsandcrochet.comאצל : 

 

 

 9חלק 
 אימרה

 

 

 קיצורים  

 

 

 

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

 . במיוחד של המתחילים קלים,

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

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

 חזרה קבועה של הוראות מרובות. 

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

 

 

. 

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

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

 חובק קדמי ח"ק עמוד עמ' עין שרשרת ע"ש

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

   עמוד משולש עממ"ש  

http://www.crystalsandcrochet.com/
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 . להתחבר עם ח"ע עומד בתך האחרון של אחד מהצדדים הארוכים,1

 50ע"ש פינתי, ח"ע ב  3התכים הבאים, ח"ע ברווח  38ע"ש, ח"ע(, )ח"ע ב  2ע"ש פינתי )ח"ע,  3ברווח  *צד קצר:

 התכים הבאים, 38ע"ש פינתי( פעמיים, ח"ע ב  3התכים הבאים, ח"ע ברווח 

 
  74ע"ש פינתי, ח"ע ב  3התכים הבאים, ח"ע ברווח  38ע"ש, ח"ע(, )ח"ע ב  2ע"ש פינתי )ח"ע,  3ברווח  :ארוךצד 

 התכים הבאים.* 38( פעמיים, ח"ע ב ע"ש פינתי 3התכים הבאים, ח"ע ברווח 

 

 ים, בלי לסרוג את הח"ע האחרון.לחזור מ * עד * פעמי

 ולאבטח קצוות. ,, לגזור חוטלח"ע העומדלסגור 

 .ח"ע 220צד קצר:  ספירת תכים:

 .ח"ע 268צד ארוך: 
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 עמ'( באותו רווח, 2ע"ש,  2 ,ע"ש )עמ' 2. להתחבר עם עמ' עומד ברווח 2

 צדףעמ'( ] 2ע"ש,  1עמ',  2בתך הבא ), הבאים תכיםה 2לדלג על התך הבא, )עמ' בתך הבא, לדלג על  *צד קצר:

 [,מפוצל

 2עמ',  2ע"ש הפינתי ) 2התכים הבאים, ברווח  2פעמים, עמ' בתך הבא, לדלג על  36התכים הבאים(  2לדלג על 

 עמ'(, 2ע"ש, 

 

 צדףעמ'( ] 2ע"ש,  1עמ',  2, בתך הבא )הבאים תכיםה 2לדלג על התך הבא, )עמ' בתך הבא, לדלג על  :ארוךצד 

 [,צלמפו

 2עמ',  2ע"ש הפינתי ) 2התכים הבאים, ברווח  2פעמים, עמ' בתך הבא, לדלג על  44התכים הבאים(  2לדלג על 

 עמ'(.* 2ע"ש, 

 

 לחזור מ * עד * פעמיים, בלי לסרוג את קבוצת הפינה האחרונה.

 ולאבטח קצוות. ,, לגזור חוטלעמ' העומדלסגור 

 .מפוצלים יםצדפ 36עמ',  41צד קצר:  ספירת תכים:

 .מפוצלים צדפים 44עמ' ,  49צד ארוך: 

 

 

 התכים הבאים, 2האחרון בצד ארוך כלשהו, לדלג על  . להתחבר עם עמ' עומד בעמ' שנמצא אחרי הצדף המפוצל3

התכים הבאים, )עמ' בעמ' הבא, צדף  2ע"ש, צדף מפוצל(, לדלג על  2ע"ש הפינתי )צדף מפוצל,  2ברווח  *צד קצר:

 התכים הבאים, 2פעמים, עמ' בעמ' הבא, לדלג על  36ע"ש  של צדף מפוצל הבא(  1 מפוצל ברווח

 

התכים הבאים, )עמ' בעמ' הבא, צדף  2ע"ש, צדף מפוצל(, לדלג על  2ע"ש הפינתי )צדף מפוצל,  2ברווח  :ארוךצד 

 .*התכים הבאים 2פעמים, עמ' בעמ' הבא, לדלג על  44ע"ש של צדף מפוצל הבא(  1מפוצל ברווח 

 

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

 ולאבטח קצוות. ,, לגזור חוטלראש העמ' העומדלסגור 

 צדפים מפוצלים. 38עמ',  37צד קצר:  ספירת תכים:

 צדפים מפוצלים. 46עמ' ,  45צד ארוך: 
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ע"ש של  1כלשהו, צדף מפוצל ברווח . להתחבר עם עמ' עומד בעמ' שנמצא אחרי הצדף המפוצל האחרון בצד ארוך 4

 צדף מפוצל הבא,

ע"ש  של צדף מפוצל הבא, עמ' בעמ'  1עמ'(, )צדף מפוצל ברווח  2ע"ש,  2עמ',  2ע"ש הפינתי ) 2ברווח  *צד קצר:

 ע"ש של צדף מפוצל הבא, 1פעמים, צדף מפוצל ברווח  37הבא( 

 

ע"ש  של צדף מפוצל הבא, עמ' בעמ'  1)צדף מפוצל ברווח עמ'(,  2ע"ש,  2עמ',  2ע"ש הפינתי ) 2ברווח  :ארוךצד 

 ע"ש של צדף מפוצל הבא.* 1פעמים, צדף מפוצל ברווח  45הבא( 

 

 לחזור מ * עד * פעמיים, בלי לסרוג את העמ'  והצדף המפוצל האחרונים.

 ולאבטח קצוות. ,, לגזור חוטלראש העמ' העומדלסגור 

 צדפים מפוצלים. 38עמ',  41צד קצר:  ספירת תכים:

 צדפים מפוצלים. 46עמ' ,  49צד ארוך: 
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ע"ש פינתי לפני אחד מהצדדים הקצרים, לדלג על התך  2. להתחבר עם ח"ע עומד בעמ' הראשון שנסרג ברווח 5

 הבא,

 2פעמים, עמ'(, לדלג על התך הבא, ח"ע בתך הבא, )לדלג על  4ע"ש(  1ע"ש הפינתי ))עמ',  2ברווח  *צד קצר:

התכים הבאים,  2פעמים, עמ'(, לדלג על  4ע"ש(  1ע"ש של הצדף המפוצל הבא ))עמוד,  1ברווח התכים הבאים, 

 פעמים, לדלג על התך הבא,  38ח"ע בתך הבא( 

 

 2פעמים, עמ'(, לדלג על התך הבא, ח"ע בתך הבא, )לדלג על  4ע"ש(  1))עמ', ע"ש הפינתי  2ברווח  :ארוךצד 

התכים הבאים,  2פעמים, עמ'(, לדלג על  4ע"ש(  1ע"ש של הצדף המפוצל הבא ))עמוד,  1ברווח התכים הבאים, 

 פעמים, לדלג על התך הבא.*  46ח"ע בתך הבא( 

 

 ף המפוצל האחרונים.לחזור מ * עד * פעמיים, בלי לסרוג את העמ'  והצד

 ולאבטח קצוות. ,, לגזור חוטלראש הח"ע העומדלסגור 

 צדפים מפוצלים. 38עמ',  39צד קצר:  ספירת תכים:

 צדפים מפוצלים. 46עמ' ,  47צד ארוך: 

 

 הלחישות מן העבר שלכם עכשיו הסתיים. 

 אני מציעה קיבוע קליל לכל השמיכה למראה נהדר.

 

 

 

 אנא זכרו שזהו עיצוב שלי והוא מוגן בחוק זכויות יוצרים. ♥

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

 אבל בבקשה אל תשנו, תחליפו או תשתפו בכל דרך.

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

 

 

 באהבה
  Xהלן 

 

 


