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  קיצורים
 

  לולאה אחוריתל"א      ח"ע         חצי עמוד  , תכיםתך

  ל"ק    לולאה קדמית  עמ"ק       עמוד מקוצר  סיבוב    

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

  ח"ק    חובק קדמי  מוד כפולע  עמכ"פ  עש"ט          עין שטוחה

    עממ"ש    עמוד משולש  ללפף חוט    ללפף חוט על המסרגה

 
את החיים לקלים יותר,  שיהפכו הם יעזרו לכם וינחו אתכם. אני מקווה ,מודפסים באותיות מוטות בצבע סגולרמזים: []

  .במיוחד למתחילים
  

  הרלוונטימונה הת מספר עם היא] ת[מונותלת הפניה

 
  .ןהפעמים שצוי כמספרלחזור על ההוראות בין כוכביות * *

  .הוראות מרובותת ממורכב ותהייהעל צד שלם  חזרהבדרך כלל  זאת

 
 .חזרה ברמה נמוכה יותר . זאתמספר הפעמים שצויןכסוגריים החזור על ההוראות בין ל ( )או()
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  תכים מיוחדים

  
 3התך,  המסרגה דרך לולאה קדמית ולולאה צדדית של את ע"ש, להכניס 3לסרוג עמכ"פ רגיל, : פיקה-עמכ"פ

  הלולאות לעין שטוחה יחד. 3כל חוט על המסרגה ולמשוך דרך לולאות על המסרגה, ללפף 
  
לולאות על  3ולמשוך לולאה,  ללפף חוט על המסרגה, סורגים שבוהמסרגה לתך  את , להכניסללפף חוט: יחד' עמ 4

  הלולאות.  5ללפף חוט ולמשוך דרך כל  פעמים. 4 ,לולאות 2דרך  ולמשוך ללפף חוט על המסרגההמסרגה, 
  
לולאות על המסרגה,  4ולמשוך לולאה,  שבו סורגיםהמסרגה לתך את , להכניס פעמיים ללפף חוט: יחד כ"פעמ 2

לולאות על  3לולאות על המסרגה. לחזור בתך הבא,  2 ,לולאות פעמיים 2דרך  ולמשוך ללפף חוט על המסרגה
  המסרגה. 

  הלולאות.  3ללפף חוט ולמשוך דרך כל 
  
  
 

 ]1ת [, כלשהושל צד ארוך ן עומד בתך האחרו עמ'להתחבר עם . 67
  התכים הבאים,  2לדלג על  התכים הבאים, 8ב  עמ'), עמ'ע"ש,  2, עמ'ע"ש הפינתי ( 2ברווח  :צד קצר*
  פעמים, 19) עמ' ל"א בתך הבאע"ש הבא,  1ברווח  עמ'(
 )פעמים 16 ע"ש הבא, עמ' ל"א בתך הבא) 1(עמ' ברווח פעמים,  3לדלג על התך הבא)  ע"ש הבא, 1עמ' ברווח ((

  פעמיים,
  פעמים, 3לדלג על התך הבא)  ע"ש הבא, 1עמ' ברווח (

  פעמים, 18 ע"ש הבא, עמ' ל"א בתך הבא) 1(עמ' ברווח 
  ]2ת [התכים הבאים,  8ים, עמ' ב הבאכים הת 2ע"ש הבא, לדלג על  1עמ' ברווח  2
  

  התכים הבאים,  2לדלג על  התכים הבאים, 6ב  ע"ש, עמ'), עמ' 2, עמ'ע"ש הפינתי ( 2ברווח  :צד ארוך
  פעמים, 19בתך הבא)  עמ' ל"אע"ש הבא,  1ברווח  עמ'(
  )פעמים 16 בתך הבא) עמ' ל"אע"ש הבא,  1(עמ' ברווח לדלג על התך הבא) פעמיים,  ע"ש הבא, 1עמ' ברווח  1((
  לדלג על התך הבא) פעמיים, ע"ש הבא, 1עמ' ברווח  1( פעמים, 3

 ים, עמ' הבאכים הת 2ע"ש הבא, לדלג על  1עמ' ברווח  2פעמים,  18 הבא) בתך עמ' ל"אע"ש הבא,  1(עמ' ברווח 
  ]3,4ת [*התכים הבאים. 6ב 
 

 אחרון.ה עמ'את הלחזור מ * ל * פעמיים, בלי לסרוג 
 .עומדה לעמ'עם עש"ט לסגור 

  ע"ש. 2רווח פינתי של  1עמ' ל"א,  69עמ',  98 ספירת תכים: צד קצר:
 ע"ש. 2רווח פינתי של  1עמ' ל"א,  85עמ',  107צד ארוך: 
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 ]1ת [ עמ' בתך הבא, ,]נספר כעמ'[ע"ש  3. 68
  התכים הבאים, 7ע"ש, עמ'), עמ' ב  2ע"ש הפינתי (עמ',  2ברווח  :צד קצר*
  התכים הבאים, 24התכים הבאים, ח"ע ב  6, עמ"ק ב ]2,3ת [התכים הבאים  4 דרך עמ' יחד 4

  ) פעמיים,התכים הבאים 20ח"ע ב  התכים הבאים, 6התכים הבאים, עמ"ק ב  3התכים הבאים, עמ' ב  6(עמ"ק ב 
 6, עמ"ק ב התכים הבאים 24ח"ע ב  התכים הבאים, 6התכים הבאים, עמ"ק ב  3התכים הבאים, עמ' ב  6עמ"ק ב 

  ]4ת [התכים הבאים,  7, עמ' ב התכים הבאים 4 דרךעמ' יחד  4התכים הבאים, 
  

, עמ"ק התכים הבאים 4 דרךעמ' יחד  4 התכים הבאים, 5ע"ש, עמ'), עמ' ב  2ע"ש הפינתי (עמ',  2ברווח  :צד ארוך
  התכים הבאים, 24התכים הבאים, ח"ע ב  6ב 

  פעמים, 3) התכים הבאים 20ח"ע ב  התכים הבאים, 6התכים הבאים, עמ"ק ב  2התכים הבאים, עמ' ב  6(עמ"ק ב 
 6, עמ"ק ב התכים הבאים 24ח"ע ב  התכים הבאים, 6התכים הבאים, עמ"ק ב  2התכים הבאים, עמ' ב  6עמ"ק ב 

  ]5ת [התכים הבאים. * 5, עמ' ב התכים הבאים 4 דרךעמ' יחד  4התכים הבאים, 
 

 אחרונים.העמ' ה 2את לחזור מ * ל * פעמיים, בלי לסרוג
 קצוות., לנתק חוט ולהכניס ע"ש 3לראש לסגור 

  ספירת תכים: 
  ע"ש. 2רווח פינתי של  1ד, עמ' יח 4  2עמ',  25עמ"ק,  48ח"ע,  88צד קצר: 
  ע"ש. 2רווח פינתי של  1ד, עמ' יח 4  2עמ',  20עמ"ק,  60ח"ע,  108: צד ארוך
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 ]1ת [, של צד ארוך כלשהועומד בתך האחרון  עמ'להתחבר עם . 69

עמ"ק בתך הבא, עמכ"פ בפיקה  התכים הבאים, 12ב  עמ'), עמ' 2 ע"ש, 2, עמ' 2ע"ש הפינתי ( 2ברווח  :צד קצר*
  ,]2ת [, 65סיבוב 

סיבוב הבאה עמכ"פ בפיקה , התכים הבאים) פעמיים 8ח"ע ב  ,65סיבוב עמכ"פ בפיקה (, יםהבא כיםתה 8 עמ"ק ב(
 על , לדלג]3ת [ 65 סיבובהפיקות הבאות  2אחת בכל אחת מ עם רגל  עמכ"פ יחד 2 ,יםהבא כיםתה 8 עמ"ק ב ,65
  פעמים, 3 )]עמ'[תכים הבאים ה 3

סיבוב  הבאה עמכ"פ בפיקה, התכים הבאים) פעמיים 8ח"ע ב  ,65סיבוב עמכ"פ בפיקה (, יםהבא כיםתה 8 עמ"ק ב
  ]4ת [התכים הבאים,  12, עמ"ק בתך הבא, עמ' ב 65סיבוב עמכ"פ בפיקה  ,יםהבא כיםתה 8 עמ"ק ב ,65
 

עמ"ק בתך הבא, עמכ"פ בפיקה  התכים הבאים, 10ב  עמ'), עמ' 2 ע"ש, 2, עמ' 2ע"ש הפינתי ( 2ברווח  :צד ארוך
  ,65סיבוב 

סיבוב הבאה עמכ"פ בפיקה , התכים הבאים) פעמיים 8ח"ע ב  ,65סיבוב עמכ"פ בפיקה (, יםהבא כיםתה 8 עמ"ק ב(
 על , לדלג]3ת [ 65 סיבוב הפיקות הבאות 2אחת בכל אחת מ עם רגל  עמכ"פ יחד 2 ,יםהבא כיםתה 8 עמ"ק ב ,65
  פעמים, 4 )]עמ'[תכים הבאים ה 2

סיבוב  הבאה עמכ"פ בפיקה, התכים הבאים) פעמיים 8ח"ע ב  ,65סיבוב עמכ"פ בפיקה (, יםהבא כיםתה 8 עמ"ק ב
 ]5,6ת[התכים הבאים. * 10, עמ"ק בתך הבא, עמ' ב 65 סיבובעמכ"פ בפיקה  ,יםהבא כיםתה 8 עמ"ק ב ,65
 

 .ןאחרוהעמ' האת לחזור מ * ל * פעמיים, בלי לסרוג 
 .בלבד עומד בלולאה אחוריתהמ' לע עם עש"טלסגור 

  ספירת תכים: 
  ע"ש. 2רווח פינתי של  1ד, יח כ"פעמ 2  3עמכ"פ,  14 עמ', 28עמ"ק,  66ח"ע,  64צד קצר: 
  .ע"ש 2רווח פינתי של  1ד, יח כ"פעמ 2  4עמכ"פ,  17עמ',  24עמ"ק,  82ח"ע,  80: צד ארוך
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 ]1ת [ ,יםהבא כיםתה 2 ב עמ' ל"א, ]ל"א נספר כעמ'[ע"ש  3. 70

 ,]עמכ"פ[התכים הבאים, לדלג על התך הבא  15ב  עמ' ל"אעמ'),  2ע"ש,  2עמ',  2ע"ש הפינתי ( 2ברווח  :צד קצר*
  התכים הבאים, 9ב  "קעמ

  ,פיקה-עמכ"פע"ש, בתך הבא ( 1התכים הבאים,  3לדלג על  התכים הבאים, 6עמ"ק ב  התכים הבאים, 17(ח"ע ב 
  פעמים, 3) התכים הבאים 6התכים הבאים, עמ"ק ב  3, לדלג על ]2ת [ע"ש) פעמיים  1

  התכים הבאים, 15ב  עמ' ל"א, ]עמכ"פ[התך הבא  לדלג על התכים הבאים, 9עמ"ק ב  התכים הבאים, 17ח"ע ב 
  ]3ת [

 
 ,]עמכ"פ[התכים הבאים, לדלג על התך הבא  13ב  עמ' ל"אעמ'),  2ע"ש,  2עמ',  2ע"ש הפינתי ( 2ברווח  :צד ארוך

  התכים הבאים, 9ב  "קעמ
  ,פיקה-עמכ"פע"ש, בתך הבא ( 1התכים הבאים,  3לדלג על  התכים הבאים, 6עמ"ק ב  התכים הבאים, 17(ח"ע ב 

  פעמים, 4) התכים הבאים 6התכים הבאים, עמ"ק ב  3ע"ש) פעמיים, לדלג על  1
  . התכים הבאים 31ב  עמ' ל"א, ]עמכ"פ[התך הבא  לדלג על התכים הבאים, 9עמ"ק ב  התכים הבאים, 17ח"ע ב 

  ]4,5ת [
  

 אחרונים.הל"א עמ' ה  3את לחזור מ * ל * פעמיים, בלי לסרוג
  חוט ולהכניס קצוות.ע"ש, לנתק  3ראש לסגור ל

 ספירת תכים: 
  ע"ש. 2רווח פינתי של  1 ע"ש, 1 של רווחים 9 ,פיקה-עמכ"פ 6עמ' ל"א,  30עמ',  4עמ"ק,  54ח"ע,  68צד קצר: 

 ע"ש. 2רווח פינתי של  1 ע"ש, 1 של רווחים 12 ,פיקה-עמכ"פ 8עמ' ל"א,  26עמ',  4עמ"ק,  66ח"ע,  85צד ארוך: 
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 ]1ת [, צד ארוך כלשהועומד בתך האחרון של  עמ'להתחבר עם . 71
  התכים הבאים, 9עמ"ק ב  התכים הבאים, 17ב  עמ'), עמ' 2ע"ש,  2, עמ' 2ע"ש הפינתי ( 2ברווח  :צד קצר*

  ,]2ת [לדלג על התך הבא) פעמיים ע"ש הבא,  1(עמ' ברווח  התכים הבאים, 6עמ"ק ב התכים הבאים,  17(ח"ע ב 
  ]ע"ש 1העמ"ק הראשון אחרי רווח  לפספס אתלא [פעמים,  3) התכים הבאים 6עמ"ק ב  ע"ש הבא, 1עמ' ברווח 

  ]3ת התכים הבאים,[ 17עמ' ב  התכים הבאים, 9עמ"ק ב התכים הבאים,  17ח"ע ב 
 

  התכים הבאים, 9עמ"ק ב  התכים הבאים, 15ב  עמ'), עמ' 2ע"ש,  2, עמ' 2ע"ש הפינתי ( 2ברווח  :צד ארוך
  ע"ש הבא, לדלג על התך הבא) פעמיים, 1(עמ' ברווח  התכים הבאים, 6עמ"ק ב התכים הבאים,  17(ח"ע ב 

  ]ע"ש 1את העמ"ק הראשון אחרי רווח לפספס לא [פעמים,  4) התכים הבאים 6עמ"ק ב  ע"ש הבא, 1עמ' ברווח 
  ]4,5ת [.* התכים הבאים 15עמ' ב  התכים הבאים, 9עמ"ק ב התכים הבאים,  17ח"ע ב 

 
 אחרון.ה את העמ' לחזור מ * ל * פעמיים, בלי לסרוג

 . לנתק חוט ולהכניס קצוות ,עומד לעמ'לסגור 
  ספירת תכים:

  ע"ש. 2רווח פינתי של  1עמ',  47עמ"ק,  54ח"ע,  68 צד קצר:
  ע"ש. 2רווח פינתי של  1עמ',  46עמ"ק,  66ח"ע,  85צד ארוך: 
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 ]1ת [, צד ארוך כלשהובתך האחרון של  עמ' ח"אלהתחבר עם . 72
  ),עמ"קע"ש,  2, עמ"קע"ש הפינתי ( 2ברווח  :צד קצר*
  ,מסביב לתך הבא עמ' ח"אפעמים,  9מסביב לתך הבא)  עמ' ח"קמסביב לתך הבא,  עמ' ח"א(
 ]2ת [, מסביב לתך הבא עמ"ק ח"קפעמים,  4) מסביב לתך הבא עמ"ק ח"א, מסביב לתך הבא ח"ק "קעמ(
 
  ) פעמיים,מסביב לתך הבא עמ"ק ח"א, מסביב לתך הבא עמ"ק ח"ק( התכים הבאים, 17ח"ע ב (
  ,מסביב לתך הבא עמ' ח"קפעמים,  3) מסביב לתך הבא עמ' ח"א, מסביב לתך הבא עמ' ח"ק(
 ]3ת [פעמים, 3 )) פעמייםמסביב לתך הבא עמ"ק ח"ק, מסביב לתך הבא עמ"ק ח"א(

 
  פעמים, 4) מסביב לתך הבא עמ"ק ח"א, מסביב לתך הבא עמ"ק ח"ק( הבאים, התכים 17ח"ע ב 

מסביב  עמ' ח"אפעמים,  9 )מסביב לתך הבא עמ' ח"ק, מסביב לתך הבא עמ' ח"א, (מסביב לתך הבא עמ"ק ח"ק
  ]4ת [, לתך הבא
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  ),עמ"קע"ש,  2, עמ"קע"ש הפינתי ( 2ברווח  :צד ארוך
  ,מסביב לתך הבא עמ' ח"אפעמים,  8מסביב לתך הבא)  עמ' ח"קמסביב לתך הבא,  עמ' ח"א(
 ,מסביב לתך הבא עמ"ק ח"קפעמים,  4) מסביב לתך הבא עמ"ק ח"א, מסביב לתך הבא ח"ק "קעמ(
  

  ) פעמיים,מסביב לתך הבא עמ"ק ח"א, מסביב לתך הבא עמ"ק ח"ק(התכים הבאים, 17ח"ע ב 
  ,מסביב לתך הבא עמ' ח"קפעמים,  3) מסביב לתך הבא עמ' ח"א, מסביב לתך הבא עמ' ח"ק(
 , התכים הבאים 17פעמים, ח"ע ב  4 )) פעמייםמסביב לתך הבא עמ"ק ח"ק, מסביב לתך הבא עמ"ק ח"א(

 
 עמ' ח"א, (מסביב לתך הבא עמ"ק ח"קפעמים,  4) מסביב לתך הבא עמ"ק ח"א, מסביב לתך הבא עמ"ק ח"ק(

  ]5,6ת [.* מסביב לתך הבא עמ' ח"אפעמים,  8 )מסביב לתך הבא ח"קעמ' , מסביב לתך הבא
  

 אחרון.ה ח"א עמ'ה את לחזור מ * ל * פעמיים, בלי לסרוג
 . לנתק חוט ולהכניס קצוות ,עומדח"ק ה  לעמ'לסגור 

  ספירת תכים:
  ע"ש. 2פינתי של רווח  1 ,עמ' ח"ק 30, עמ' ח"א 29, עמ"ק ח"ק 22, עמ"ק ח"א 20עמ"ק,  2ח"ע,  68 צד קצר:

 ע"ש. 2רווח פינתי של 1 ,עמ' ח"ק 32, עמ' ח"א 30, עמ"ק ח"ק 26, עמ"ק ח"א 24עמ"ק,  2ח"ע,  85צד ארוך: 
 
 

 
 

  .ולהיפך תכים חובקים אחורייםמסביב ל תכים חובקים קדמיים נסרגים הבאים סיבוביםבמשך הרמז: 
 

 ]1ת [בתך האחרון של אחד מהצדדים הארוכים,  עמ' ח"אלהתחבר עם . 73
  ),עמ"קע"ש,  2, עמ"קע"ש הפינתי ( 2ברווח  :צד קצר*
  פעמים,  10מסביב לתך הבא)  עמ' ח"קמסביב לתך הבא,  עמ' ח"א(
  פעמים,  5) מסביב לתך הבא קעמ"ק ח", מסביב לתך הבאא ח" "קעמ(
  ) פעמיים,מסביב לתך הבא עמ"ק ח"א ,מסביב לתך הבא עמ"ק ח"ק, (התכים הבאים 15ח"ע ב (
  ,מסביב לתך הבא עמ' ח"קפעמים,  4) מסביב לתך הבא עמ' ח"א, מסביב לתך הבא עמ' ח"ק(
  פעמים,  3 )) פעמייםמסביב לתך הבא קעמ"ק ח", מסביב לתך הבאא ח" "קעמ(

  פעמים, 5) מסביב לתך הבא עמ"ק ח"א, מסביב לתך הבא עמ"ק ח"ק, (התכים הבאים 15ח"ע ב 
 ]2,3ת [פעמים, 10מסביב לתך הבא) עמ"ק ח"א מסביב לתך הבא,  עמ"ק ח"ק(
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  ),עמ"קע"ש,  2, עמ"קע"ש הפינתי ( 2ברווח  :צד ארוך
  פעמים,  9מסביב לתך הבא)  עמ' ח"קמסביב לתך הבא,  עמ' ח"א(
  פעמים,  5) מסביב לתך הבא קעמ"ק ח", מסביב לתך הבאא ח" "קעמ(
  ) פעמיים,מסביב לתך הבא עמ"ק ח"א, מסביב לתך הבא עמ"ק ח"ק, (הבאיםהתכים  15ח"ע ב (
  ,מסביב לתך הבא עמ' ח"קפעמים,  4) מסביב לתך הבא עמ' ח"א, מסביב לתך הבא עמ' ח"ק(
  פעמים,  4 )) פעמייםמסביב לתך הבא קעמ"ק ח", מסביב לתך הבאא ח" "קעמ(

  פעמים, 5) מסביב לתך הבא עמ"ק ח"א, מסביב לתך הבא עמ"ק ח"ק, (התכים הבאים15ח"ע ב 
 ]4,5ת [. *פעמים 9מסביב לתך הבא) ח"א  'עממסביב לתך הבא,  ח"קמ' ע(
  

 אחרון.ה ח"א עמ'ה את לחזור מ * ל * פעמיים, בלי לסרוג
 . לנתק חוט ולהכניס קצוות, עומדה לעמ' ח"אלסגור 

  ספירת תכים:
  ע"ש. 2רווח פינתי של  1 ,עמ' ח"ק 35, עמ' ח"א 32, ח"קעמ"ק  22, עמ"ק ח"א 22עמ"ק,  2ח"ע,  60 צד קצר:

 ע"ש. 2רווח פינתי של  1 ,עמ' ח"ק 38, עמ' ח"א 34, עמ"ק ח"ק 26, עמ"ק ח"א 26עמ"ק,  2ח"ע,  75צד ארוך: 
 

 
 ]1ת [בתך האחרון של אחד מהצדדים הארוכים,  עמ' ח"אלהתחבר עם . 74

  ),עמ"קע"ש,  2, עמ"קע"ש הפינתי ( 2ברווח  :צד קצר*
  פעמים,  14מסביב לתך הבא)  עמ' ח"קמסביב לתך הבא,  עמ' ח"א(
  ם, י) פעמימסביב לתך הבא קעמ"ק ח", מסביב לתך הבאא ח" "קעמ(
  ) פעמיים,מסביב לתך הבא עמ"ק ח"א, מסביב לתך הבא עמ"ק ח"ק, (התכים הבאים 13ח"ע ב (
  ,מסביב לתך הבא עמ' ח"קפעמים,  5) הבאמסביב לתך  עמ' ח"א, מסביב לתך הבא עמ' ח"ק(
  פעמים,  3 )) פעמייםמסביב לתך הבא קעמ"ק ח", מסביב לתך הבאא ח" "קעמ(

  ם,י) פעמימסביב לתך הבא עמ"ק ח"א, מסביב לתך הבא עמ"ק ח"ק, (התכים הבאים 13ח"ע ב 
 ]2ת [פעמים,  14מסביב לתך הבא) ח"א  מ'עמסביב לתך הבא,  ח"ק' עמ(

 
  ),עמ"קע"ש,  2, עמ"קע"ש הפינתי ( 2ברווח  :צד ארוך

  פעמים,  13מסביב לתך הבא)  עמ' ח"קמסביב לתך הבא,  עמ' ח"א(
  , פעמיים) מסביב לתך הבא קעמ"ק ח", מסביב לתך הבאא ח" "קעמ(
  ) פעמיים,מסביב לתך הבא עמ"ק ח"א, מסביב לתך הבא עמ"ק ח"ק, (התכים הבאים 13ח"ע ב (
  ,מסביב לתך הבא עמ' ח"קפעמים,  5) מסביב לתך הבא עמ' ח"א, הבאמסביב לתך  עמ' ח"ק(
  פעמים,  4 )) פעמייםמסביב לתך הבא קעמ"ק ח", מסביב לתך הבאא ח" "קעמ(

  ,פעמיים) מסביב לתך הבא עמ"ק ח"א, מסביב לתך הבא עמ"ק ח"ק, (התכים הבאים 13ח"ע ב 
 ]3,4ת [פעמים. * 13מסביב לתך הבא) ח"א  'עממסביב לתך הבא,  ח"קמ' ע(
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 אחרון.הח"א  עמ'ה את לחזור מ * ל * פעמיים, בלי לסרוג

 עומד. ח"א לעמ'  עם עש"טלסגור 
 ספירת תכים:

  ע"ש. 2רווח פינתי של  1 עמ' ח"ק, 46עמ' ח"א,  43עמ"ק ח"ק,  16, עמ"ק ח"א 16עמ"ק,  2ח"ע,  52צד קצר: 
  ע"ש. 2רווח פינתי של  1 עמ' ח"ק, 50עמ' ח"א,  46עמ"ק ח"ק,  20, עמ"ק ח"א 20עמ"ק,  2ח"ע,  65צד ארוך: 

 

 
 ]1ת [, ע"ש וח"ע באותו תך, ח"ע בתך הבא 1 .75

  ]1ת [,התכים הבאים 175, ח"ע ב )ח"עע"ש,  2, ח"עע"ש הפינתי ( 2ברווח  :צד קצר*
 

  ]3,4ת [. *התכים הבאים203 , ח"ע ב )ח"עע"ש,  2, ח"עע"ש הפינתי ( 2ברווח  :צד ארוך
 

 .אחרוניםהח"ע  2 את לחזור מ * ל * פעמיים, בלי לסרוג
 לנתק חוט ולהכניס קצוות . ח"ע ראשון, לסגור ל

  ע"ש. 2רווח פינתי של  1ח"ע,  177צד קצר:  ספירת תכים:
  ע"ש. 2רווח פינתי של  1ח"ע,  205צד ארוך: 
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 6סוף חלק 
  

  :משוערגודל 
Double Knitting   מ"מ 4ומסרגת קרושה: G  

  אינץ'  41.5ס"מ /  105צד קצר: 
  אינץ' 49ס"מ / 124.5צד ארוך: 

  
Aran מ"מ: 5.5 ת קרושהמסרגו  

  אינץ' 48ס"מ /  122צד קצר:  
  אינץ' 58 ס"מ / 147.5צד ארוך: 


