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  קרולין המתוקה
  . כל הזכויות שמורותHelen Shrimpton( ,2017( ימפטוןריצרן: הלן ש זכויות
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  1חלק 

  קיצורים  

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

 . 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. 

 

 לולאה אחורית ל"א חצי עמוד ח"ע תך, תכים  תך, תכים

 יתקדמלולאה   קל" 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 ללפף חוט ללפף
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 תכים מיוחדים:
 

 להוציא לולאה,ללפף חוט ו, שסורגים בותך/רווח במסרגה  למקםע"ש, ללפף חוט,  2: התחלתי עמ'מקבץ 

  לולאות על המסרגה. 2לולאות,  2ללפף חוט ולמשוך דרך 

לולאות על  3לולאות,  2משוך דרך ללפף חוט ולולהוציא לולאה,  ללפף חוט, אותו תך/רווחבמסרגה  למקםללפף חוט, 

  הלולאות. 3המסרגה. ללפף חוט ולמשוך דרך כל 

  

ללפף חוט ולמשוך דרך ללפף חוט ולהוציא לולאה, , שסורגים בורווח בתך או במסרגה  למקם:  ללפף חוט, עמ'מקבץ 

ללפף חוט ללפף חוט ולמשוך לולאה, אותו תך/רווח, במסרגה  למקםלולאות על המסרגה. ללפף חוט,  2לולאות,  2

ללפף חוט ולהוציא לולאה, אותו תך/רווח, ב למקם מסרגה ללפף חוט, לולאות על המסרגה. 3לולאות,  2ולמשוך דרך 

  הלולאות. 4משוך דרך כל ללולאות על המסרגה. ללפף חוט ו 4לולאות,  2לפף חוט ולמשוך דרך ל

 
 להוציא לולאה,ללפף חוט ותך/רווח, לאותו מסרגה  להכניס, פעמיים ע"ש, ללפף חוט 3: התחלתיעמכ"פ מקבץ 

אותו למסרגה  להכניס, פעמיים ללפף חוט), לולאות על המסרגה 2פעמיים ( לולאות 2ללפף חוט ולמשוך דרך 

ללפף חוט  ),לולאות על המסרגה 3פעמיים ( לולאות 2משוך דרך ולהוציא לולאה, ללפף חוט ול ללפף חוט, תך/רווח

  הלולאות. 3ולמשוך דרך כל 

 
ללפף חוט ולמשוך  להוציא לולאה,ללפף חוט ו, המצויןלתך/רווח מסרגה  להכניס, פעמיים ללפף חוט: עמכ"פמקבץ 

 ללפף חוט, אותו תך/רווחלמסרגה  להכניס, פעמיים ללפף חוט), לולאות על המסרגה 2פעמיים ( לולאות 2דרך 

 להכניס, פעמיים ללפף חוט ),לולאות על המסרגה 3פעמיים ( לולאות 2משוך דרך ולהוציא לולאה, ללפף חוט ול

לולאות על  4עמיים (פ לולאות 2משוך דרך ולהוציא לולאה, ללפף חוט ול ללפף חוט, אותו תך/רווחלמסרגה 

  הלולאות. 4ולמשוך דרך כל ), ללפף חוט המסרגה

 

עמודים באותו תך, להוציא מסרגה מהלולאה ולהכניס מקדימה לאחור של העמוד הראשון ואז  5לסרוג  : פופקורן

עין שרשרת לסגירה. עין השרשרת הסוגרת הזאת לא נספרת במספר  1לתוך הלולאה שהוצאנו ממנה ולמשוך דרך. 

  יני השרשרת שתתבקשו לסרוג אחרי הפופקורן.ע

  עיני שרשרת כתך הראשון שלכם.  3, התחילו בפשטות עם עמוד עומד או פופקורן התחלתילסרוג 
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 ]1ת, [להתחיל עם טבעת קסם, לסרוג מקבץ עמ' התחלתי . 1
  ]2תע"ש. [ 1פעמים, לתוך הטבעת,  5, מקבץ עמ') 1(ע"ש 

  חוט, ולאבטח קצוות.לסגור למקבץ עמ' התחלתי, לנתק 
 ע"ש. 1רווחים של  6מקבצי עמ',  6ספירת תכים: 

 

 

  ]2, 1תעמ' באותו רווח, [ 3ע"ש כלשהו,  1להתחבר עם עמ' עומד ברווח  . 2
 ]3תפעמים.[ 5ע"ש הבא)  1עמ' ברווח  4(לדלג על המקבץ הבא, 

  לסגור לעמ' העומד, לנתק חוט, ולאבטח קצוות. 
  עמ'. 24ספירת תכים:  
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  ]1ת, [כלשהןעמ'  4ת ולהתחבר עם פופקורן התחלתי בין קבוצ . 3
ת והתכים הבאים, פופקורן בין קבוצ 2עמ' בין העמ' השני והשלישי, לדלג על  5התכים הבאים,  2לדלג על (

  ]3, 2ת. [פעמים, בלי לסרוג את הפופקורן האחרון 6העמ') 
  לנתק חוט, ולאבטח קצוות.לסגור לפופקורן ההתחלתי, 

  פופקורנים. 6עמ',  30תכים: ספירת 
 

 

  ]1תעמ' כלשהי ופופקורן, [ 5מקבץ עמכ"פ התחלתי בין קבוצת  להתחבר עם . 4
 6עמ' ופופקורן)  5ע"ש, מקבץ עמכ"פ בין קבוצת  4עמ',  5ע"ש, מקבץ עמכ"פ בין פופקורן וקבוצת  4(

  ]3, 2תפעמים, בלי לסרוג את מקבץ עמכ"פ האחרון. [
  .לנתק חוט, ולאבטח קצוותלסגור למקבץ עמכ"פ ההתחלתי, 

 ע"ש. 4רווחים של  12מקבצים של עמכ"פ,  12 ספירת תכים:
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  ]1תע"ש מעל לאחד הפופקורנים, [ 4ם ח"ע עומד ברווח להתחבר ע . 5
בעמ' עמכ"פ  5ע"ש מקבץ  4מקדימה לרווח של לסרוג ח"ע,  2ע"ש הבא ( 4* לדלג על המקבץ הבא, ברווח 

  ]3, 2תח"ע) [ 2עמ',  5השלישי של קבוצת 
עמכ"פ  5ע"ש מקבץ  4ח"ע, לסגור מקדימה לרווח של  2ע"ש הבא ( 4לדלג על המקבץ הבא, ברווח 

  ]5, 4תח"ע). * [ 2בפופקורן, 
  פעמים, בלי לסרוג את הח"ע האחרון. 6לחזור מ * עד * 

  .לנתק חוט, ולאבטח קצוותלסגור לח"ע העומד, 
 עמכ"פ. 5מקבצי  12ח"ע,  48 ם:ספירת תכי
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  ]1תעמכ"פ כלשהו, [ 5עומד מסביב למקבץ  ח"ע ח"קעם  להתחבר . 6
עמכ"פ  5מסביב למקבץ  ח"ע ח"קהתכים הבאים, לדלג על התך הבא,  2עמ' ב  4(לדלג על התך הבא, 

  ]3 ,2תפעמים, בלי לסרוג את הח"ע ח"ק האחרון. [ 12הבא) 
  .לנתק חוט, ולאבטח קצוותלסגור ל ח"ע ח"ק העומד, 

 עמ'. 96ח"ע ח"ק,  12 ספירת תכים:
 

 

  ]1ת, [עמ' 4כלשהי של  הישניקבוצה הראשון של בעמ' עומד   ח"ע ל"אם להתחבר ע . 7
התכים  2ב  ח"ע ל"אהתכים הבאים,  3], לדלג על ח"ע ח"קעמכ"פ בתך הבא [ 5התכים הבאים,  3(לדלג על 
  ]3, 2תפעמים, בלי לסרוג את הח"ע ל"א האחרון. [ 12הבאים) 

  לסגור עם עש"ט לח"ע בל"א העומד.
 עמכ"פ. 60ח"ע בל"א,  24 ספירת תכים:
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  ]1תע"ש וח"ע באותו תך, [ 1 . 8
פעמים, בלי לסרוג  12התכים הבאים)  2התכים הבאים, עמ' בתך הבא, ח"ע ב  3עמ' ב  2(עמ' בתך הבא, 

  ]3, 2תהח"ע האחרון. [את 
  .לנתק חוט, ולאבטח קצוותלסגור לח"ע הראשון, 

 עמ'. 96ח"ע,  24ספירת תכים:
 

 

  
  ]1תעומד מסביב לעמ' האחרון של אחת החזרות, [ עמ' ח"אם להתחבר ע . 9

מסביב לתך הבא,  עמ"ק ח"אהתכים הבאים,  2מסביב ל  עמ' ח"א], "עיםחהתכים הבאים [ 2(לדלג על 
התכים הבאים)  2מסביב ל  עמ' ח"אמסביב לתך הבא,  עמ"ק ח"אהתכים הבאים,  2מסביב ל  ח"ע ח"א

  ]3, 2תפעמים, בלי לסרוג את העמ' ח"א האחרון. [ 12
  .לנתק חוט, ולאבטח קצוות, לסגור לעמ' ח"א העומד

 עמ' ח"א. 48עמ"ק ח"א,  24ח"ע ח"א,  24 ספירת תכים:
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  ב עמ' ח"א האחרון ובח"ע ח"א הראשון של כל חזרה. רמז: מקבץ עמכ"פ יפול
  

  ]1תם מקבץ עמכ"פ התחלתי בעמ' ח"א אחרון של אחת החזרות, [להתחבר ע .10
  ]3, 2תע"ש. [ 4פעמים,  23התכים הבאים, מקבץ עמכ"פ בתך הבא)  3ע"ש, לדלג על  4(

  .לנתק חוט, ולאבטח קצוותלסגור למקבץ עמכ"פ הראשון, 
 ע"ש. 4רווחים של  24ים של עמכ"פ, מקבצ 24 ספירת תכים:

 

 

  
  ]1תעומד מסביב למקבץ כלשהו, [ "קח"ע חם להתחבר ע .11

סיבוב ע"ש מקבץ עמכ"פ בתך השני שדילגנו עליו מ 4ח"ע, לסרוג מקדימה לרווח של  2ע"ש הבא ( 4ברווח (
  ]3, 2תפעמים, בלי לסרוג את הח"ע ח"ק האחרון. [ 24 )מסביב למקבץ הבא) "קח"ע חח"ע,  2, 9

  .לנתק חוט, ולאבטח קצוותלסגור לח"ע ח"ק העומד, 
 מקבצים של עמכ"פ. 24ח"ע ח"ק,  24ח"ע,  96 ספירת תכים:
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  רמז: יש לדאוג לא לפספס את התך הראשון אחרי העמ' ח"ק
 

  ]1תעומד מסביב למקבץ עמכ"פ כלשהו, [ עמ' ח"קלהתחבר עם  .12
 24מסביב למקבץ הבא)  עמ' ח"קהתכים הבאים,  2עמ' בתך הבא, עמ' ב  2התכים הבאים,  2(עמ' ב 

  ]3, 2תפעמים, בלי לסרוג את העמ' ח"ק האחרון. [
  לסגור עם עש"ט לעמ' ח"ק העומד.

 עמ' ח"ק 24עמ',  144ספירת תכים: 
  

 

  ]1ת], עמ' באותו תך, ['כעמ נספרע"ש [ 3 .13
  ]3, 2תהעמ' האחרונים.[ 2פעמים, בלי לסרוג את  12עמ' בתך הבא)  2התכים הבאים,  13(עמ' ב 

  .לנתק חוט, ולאבטח קצוותע"ש,  3לסגור לראש 
 עמ'. 180  ספירת תכים:

  
 

 

 1סוף חלק 
 
 
 
 
 
 
 
 


