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Sweet Caroline 

 קרולין המתוקה
  . כל הזכויות שמורות2017זכויות יצרן: הלן שימפטון, 

  www.crystalsandcrochet.comע"י: הלן ב 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3חלק 
  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. 

 

  תכים מיוחדים
 7], הסמוך עד לגובה של התךולהוציא לולאה [ רווחאו ב תךבסרגה המ להכניס אתללפף חוט,   :תך פאף עבה

  ע"ש לסגירה. 1הלולאות, ו  15לולאות על המסרגה), ללפף חוט ולמשוך דרך כל  15פעמים ( 

  עין השרשרת של הסגירה לא נספרת כתך.

   , לסרוג כמו שהייתם סורגים תך עומד.תך פאף עבה התחלתיכדי לסרוג 

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

 יתקדמלולאה   קל" עמוד מקוצר  עמ"ק סיבוב סיבוב

  חובק אחורי ח"א עמוד  עמ'  עין שרשרת ע"ש

 חובק קדמי ח"ק עמוד כפול עמכ"פ  עין שטוחה עש"ט

    עמוד משולש עממ"ש ללפף חוט ללפף
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  ]1ת. להתחבר עם עמ' עומד בעמ"ק האחרון של אחד הצדדים, [26

  ע"ש, לדלג על התך הבא,  1], עמ' בתך הבא, 2ת[ עמ') 2עמ', עמכ"פ,  2הפינתי (*בעמ' 

  התכים הבאים) פעמיים,  2ע"ש, לדלג על  2(תך פאף עבה בתך הבא, 

  ]3,4,5תע"ש, לדלג על התך הבא, [ 1תך פאף עבה בתך הבא, 

 6התכים הבאים, עמ' ב  3ב התכים הבאים, עמ"ק  24התכים הבאים, ח"ע ב  3התכים הבאים, עמ"ק ב  6עמ' ב 

  ע"ש, לדלג על התך הבא,  1התכים הבאים, 

  התכים הבאים) פעמיים,  2ע"ש, לדלג על  2(תך פאף עבה בתך הבא, 

  ]6,7ת*[. עמ' בתך הבאע"ש, לדלג על התך הבא,  1תך פאף עבה בתך הבא, 

  פעמים, בלי לסרוג את העמ' האחרון. 4לחזור מ * עד * 

  לנתק חוט ולאבטח קצוות. לסגור לעמ' העומד,

  עמכ"פ פינתי. 1תכי פאף עבים,  6עמ',  18עמ"ק,  6ח"ע,  24בכל צד:  ספירת תכים:
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  ]1ת. להתחבר עם עמ"ק עומד בתך האחרון באחד הצדדים, [27

  התכים הבאים, 3* בעמכ"פ הפינתי (עמ"ק, עמ', עמ"ק), עמ"ק ב 

  ,25 מסיבובהבא  עליו דילגנו ע"ש בתך 1לסרוג  עמכ"פ מקדימה לרווח 

  ) פעמיים,25מסיבוב עליהם דילגנו התכים  2סביב תך הפאף העבה הבא, עמכ"פ ב  ח"ע ח"ק(

  ]2,3ת, [25מסיבוב  עליו דילגנוסביב תך הפאף העבה הבא, עמכ"פ בתך  ח"ע ח"ק

  התכים הבאים, 12התכים הבאים, עמ"ק ב  18התכים הבאים, ח"ע ב  12עמ"ק ב 

  ,25מסיבוב  עליו דילגנועמכ"פ בתך 

  ) פעמיים,25מסיבוב  עליהם דילגנוהתכים  2סביב תך הפאף העבה הבא, עמכ"פ ב  ח"ע ח"ק(

  ]4,5תהתכים הבאים.* [ 3, עמ"ק ב 25מסיבוב  עליו דילגנוסביב תך הפאף העבה הבא, עמכ"פ בתך  ח"ע ח"ק

  פעמים, בלי לסרוג את העמ"ק האחרון. 4לחזור מ * עד * 

  לעמ"ק העומד.לסגור עם עש"ט 

  עמ' פינתי. 1עמכ"פ,  12עמ"ק,  32ח"ע ח"ק,  6ח"ע,  18בכל צד:  ספירת תכים:
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  ]1ת], עמ' בתך הבא, [נספר כעמ'ע"ש [ 3. 28

], 2,3,4תאת רווח ע"ש מאחורי כל עמכ"פ [לתפוס גם התכים הבאים  13*בעמ' הפינתי (עמ', עמכ"פ, עמ'), עמ' ב 

לתפוס התכים הבאים  13התכים הבאים, עמ' ב  14התכים הבאים, עמ"ק ב  14התכים הבאים, ח"ע ב  14עמ"ק ב 

  ]5,6,7תאת רווח ע"ש מאחורי כל עמכ"פ. [גם 

  העמ' האחרונים. 2פעמים, בלי לסרוג את  4לחזור מ * עד * 

  ע"ש,  לנתק חוט ולאבטח קצוות. 3לסגור לראש 

  עמכ"פ פינתי. 1עמ',  28עמ"ק,  28ח"ע,  12בכל צד:  ספירת תכים:

  ]1תעם עמ' עומד בתך האחרון של אחד הצדדים, [  . להתחבר29

  ]2,3,4תהתכים הבאים.* [ 70בעמכ"פ הפינתי (עמ', עמכ"פ, עמ'), עמ' ב *

  פעמים, בלי לסרוג את העמ' האחרון. 4לחזור מ * עד * 

  לסגור לעמ' העומד,  לנתק חוט ולאבטח קצוות.

  עמכ"פ פינתי. 1עמ',  72בכל צד:,  ספירת תכים:
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  רמז: הפינות בסיבוב הזה לא סימטריות.

  
  ]1תלהתחבר עם עמ' עומד בתך האחרון של אחד הצדדים, [ .30

 36ע"ש, לדלג על התך הבא, עמ' בתך הבא)  1], (2תע"ש, עמ') [ 1ע"ש, עמ',  2ע"ש, בעמכ"פ הפינתי (עמ',  1*

  ]3,4תפעמים.* [

  פעמים, בלי לסרוג את העמ' האחרון. 4מ * עד * לחזור 

  לסגור לעמ' העומד, לנתק חוט ולאבטח קצוות.

  ע"ש בפינה. 2ע"ש, רווח אחד של  1רווחים של  38עמ',  39בכל צד:  ספירת תכים:

  

  

 
  ]1תמסביב לתך האחרון של אחד הצדדים, [ ח"ע ח"א. להתחבר עם 31

  ]2,3ת, [29מסיבוב מסביב לתך הבא, עממ"ש בעמכ"פ הפינתי  ח"ע ח"אע"ש, ח"ע),  2ע"ש הפינתי (ח"ע,  2ברווח *

מסביב לתך הבא,  ח"ע ח"אפעמים,  36) 29מסיבוב מסביב לתך הבא, עממ"ש בתך עליו דילגנו הבא  ח"ע ח"א(

  ]4,5,6תמסביב לתך הבא. *[ ח"ע ח"א, 29מסיבוב עממ"ש בעמכ"פ הפינתי 

  האחרון. הח"ע ח"אפעמים, בלי לסרוג את  4לחזור מ * עד * 

  לסגור לח"ע ח"א העומד,  לנתק חוט ולאבטח קצוות.

  ע"ש פינתי. 1עממ"ש, רווח  38ח"ע ח"א,  39ח"ע,  2בכל צד:  ספירת תכים:
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  רמז: הפינות בסיבוב הזה לא סימטריות.
  

  ]1ת. להתחבר עם עמ' עומד בתך האחרון של אחד הצדדים, [32

  ]2,3,4תהתכים הבאים. *[ 79עמ', עמכ"פ, עמ'), עמ' ב  2ע"ש הפינתי ( 2*ברווח 

  פעמים, בלי לסרוג את העמ' האחרון. 4לחזור מ * עד * 

  לסגור לעמ' העומד,  לנתק חוט ולאבטח קצוות.

  עמכ"פ פינתי. 1עמ',  82בכל צד:  ספירת תכים:

 

 

  .מ"ס 50 בגודל לריבוע שלכם  הריבוע את בעדינות לקבע, הקצוות את להכניס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 
 
 

אני מציעה להשתמש בח"ע כאשר צדדי שמאל של העבודה לחיבור ריבועים, כדי לחבר יחד,  2אם אתם מכינים 
  ח"ע בעמוד הכפול הפינתי, כדי לתת צורה נחמדה לכרית שלכם. 3ביחד, לא לשכוח לסרוג 

  המילוי, ולהשלים את חיבור הצד הרביעי. צדדים, להכניס את כרית 3לסרוג מסביב ל 
  

  אם כמוני, אתם משתמשים עם כיסוי מוכן מראש, ככה אני מחברת את הריבוע שלי לכיסוי.
 

את הריבוע לכיסוי, להתחיל עם סיכה אחת בכל אחת מהפינות, ואז לעבוד מסביב, לשטח, לשים סיכה באמצע,  נעצו
  .1ולמקם סיכות מסביב לעיגול אליו הגענו בסוף חלק 

 

  תפירה ומחט לתפירה ביד, לתפור מספר תכים קטנים במרכז.בחוט להשתמש 
  ר תכים קטנים מסביב לכל ארבעת הצדדים.בהמשך לתפור תכים קטנים מסביב לעיגול, ולבסוף לתפו
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  זה יבטיח שהריבוע לא "ישקע" עם השימוש.
 

  תודה שהצטרפתם למיני לסרוג יחד הזה.   ♥
 

  לעזרה ועצות אנא הצטרפו אלי לקבוצת הפייסבוק שלי   ♥
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 

 

אני אשמח לראות דוגמאות של קרולין המתוקה שלכם, אנא הוסיפו את הפרויקט המושלם שלכם לאלבומים של    ♥
Helens Hookaholics   

 

כדי להמשיך להתעדכן בכל העיצובים שלי  להירשם לאתר שלי,   ♥
http://www.crystalsandcrochet.com/    

 
  מוגן בחוק זכויות יוצרים. אנא זכרו שהעיצוב הזה שלי והוא   ♥

לשימוש אישי  PDFאת ה  סעם כולם, אתם יכולים להדפי Ravelryאתם יכולים לשתף קישור לאתר שלי או לחנות ב 

  שלכם, אבל אנא אל תשנו או תשתפו בכל דרך אחרת.

     ♥ ותכבדו אותי, כמו שאני אוהבת ומכבדת אתכם. אהבותבבקשה 

  
  באהבה

  x   הלן 


