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  קיצורים
 

  ל"א    לולאה אחורית  עמודח"ע         חצי   , 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  שיהפכו הם יעזרו לכם וינחו אתכם. אני מקווה ,רמזים: מודפסים באותיות מוטות בצבע סגול[] 

  .יותר, במיוחד למתחילים
  

  הרלוונטימונה הת מספר עם היא ]ת[מונותלת הפניה

 
  .ןהפעמים שצוי כמספרלחזור על ההוראות בין כוכביות * *

  .הוראות מרובותמ תמורכב תהיההיא ועל צד שלם  חזרהבדרך כלל  זאת

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

  .55ו  54בסיבובים  הסבר :תך כוכב
  

אותו תך, מלמעלה למטה  שלמקדימה ומסביב לגוף  , ולסרוגצויןבתך המ ל"ק ח"עתכים.  3 דרך: לסרוג פרועתך 
  הבא. בתך ל"ק ח"ע), לדלג על התך הבא, עמ' 3(עמ"ק, 

  
 הכוכבתך את  ליצוררק כדי  היאע"ש  1 על ידי שנוצרה, "העין" ההתחלתי הכוכבסורגים את תך רמז: כאשר 
 לא סורגים בה בסיבובים הבאים., ההתחלתי 

  
 .51 ו 50   הדרכה מצולמת ויותר מפורטת ראו בסיבובים

  
  

 1, כיםארודים הצדהבסוף אחד ע"ש הפינתי  2להתחבר עם עמ"ק עומד ברווח  ]תך כוכב התחלתי[: צד קצר*. 54
ע"ש, וב  2הפינתי של  , ברווחולהוציא הלולאה, לחזור מתחת לגוף העמ"ק , להכניס מסרגה ב"עין"ע"ש ליצירת "עין"

   תכים הבאים. 2
  הלולאות. 6חוט ולמשוך דרך כל לולאות על המסרגה, ללפף  6יהיו לכם עכשיו 

  ]1ת [ע"ש לסגירת התך וליצירת ה "עין" של הכוכב.  1
  

 סיבובב"זרוע" האחרונה של הכוכב, באותו תך  של תך הכוכב הקודם ולמשוך לולאה, לחזור(להכניס מסרגה ב"עין" 
 דרך ולמשוך חוט ללפף, ]לולאות על המסרגה 6[התכים הבאים,  2שבו הזרוע של הכוכב האחרון נמצאת בו, וב  53
  ,]ע"ש הפינתי 2ברווח  יפולהלולאה האחרונה של הכוכב האחרון ת[פעמים,  59ע"ש לסגירה)  1, הלולאות 6 כל

  .ע"ש 1לשים סמן ברווח ע"ש)  1ע"ש הפינתי (עמ"ק,  2ברווח 
 

לולאה אחרונה של [תכי כוכב נוספים  67, לסרוג ע"ש הפינתי 2ברווח : לסרוג תך כוכב התחלתי שמתחיל צד ארוך
  ]2ת [.*ע"ש 1לשים סמן ברווח  ע"ש) 1ע"ש הפינתי (עמ"ק,  2, ברווח ]ע"ש הפינתי 2ברווח  יפולכוכב אחרון ת

  
  ע"ש. 1לשים סמן ברווח בכל צד,  ההתחלתי כוכבהתך לעמ"ק הע"ש ו 1עמ"ק,  1רמז: בכל פינה יהיו 

  פעמיים. מ * ל *לחזור 
 .העומד לעמ"קעם עש"ט לסגור 

  ע"ש. 1של עמ"ק, קבוצה פינתית ו ב,תכי כוכ 60צד קצר: ספירת תכים: 
 ע"ש. 1של עמ"ק,  ה פינתיתקבוצותכי כוכב,  68: צד ארוך
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  .פונה אליכםצד שמאל של העבודה , להפוךע"ש,  1 תך כוכב ממשיך.. 55
תכי הכוכב הבאים,  68עמ"ק ב"עין" של  2ע"ש, עמ"ק), לדלג על עמ"ק,  2ע"ש הפינתי (עמ"ק,  1ברווח  : *צד ארוך

  ]1ת [לדלג על העמ"ק האחרון, 
תכי כוכב הבאים, לדלג  60עמ"ק ב"עין" של   2ע"ש, עמ"ק), לדלג על עמ"ק,  2ע"ש הפינתי (עמ"ק,  1ברווח : קצרצד 

  ]2ת [על העמ"ק אחרון* 
  

 * פעמיים. ל מ *לחזור 
  .קצוות ולהכניסראשון, לנתק חוט ה לסגור לעמ"ק

 .ע"ש 2 של   פינתי רווח 1 ו ,עמ"ק 122ספירת תכים: צד קצר: 
  .ע"ש 2 פינתי של  רווח 1 ו, עמ"ק 138צד ארוך: 

 
 
 

 
 

  .יפנה אליכםצד ימין שכך  להפוך את העבודה
 . לפניהם, ולא התכים גוף עכשיו אחרי יהיוהעבודה ראשי התכים בהם סורגים שמאחר והופכים את : לזכור רמז

 
  ]1ת [ים, קצרה יםדדצאחד מה אחרון לפניעומד בתך ה עמ'עם  להתחבר .56

  ]2,3ת [התכים הבאים, 138עמ'), עמ' ב  2ע"ש,  2עמ',  2ע"ש הפינתי ( 2ברווח : * צד ארוך
  ]4,5ת [התכים הבאים. * 122עמ'), עמ' ב  2ע"ש,  2עמ',  2ע"ש הפינתי ( 2ברווח : צד קצר

 
 , בלי לסרוג עמ' אחרון.* פעמיים ל מ *לחזור 
  לעמ' עומד.עם עש"ט לסגור 

  .ע"ש 2 פינתי של רווח 1 ו, עמ' 142ספירת תכים: צד ארוך: 
  .ע"ש 2 פינתי של רווח 1 ו, עמ' 126: קצרצד 
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  תכים הבאים.ה 2], עמ' ב 1ת ] [נספר כעמ' [ע"ש  3. 57

  תכים הבאים, 141תך הבא, עמ' ב על העמ'), לדלג  2ע"ש,  2עמ',  2( פינתיהע"ש  2ברווח *:צד ארוך
  

  ]2,3ת [*תכים הבאים. 125תך הבא, עמ' ב ה על עמ'), לדלג 2ע"ש,  2עמ',  2פינתי (הע"ש  2ברווח  :צד קצר
  

 עמ' אחרונים. 3, בלי לסרוג * פעמיים ל מ *לחזור 
 קצוות. ולהכניסלנתק חוט  ע"ש, 3 לראשלסגור 

  ע"ש. 2 פינתי של רווח 1 , ועמ' 145ספירת תכים: צד ארוך: 
 ע"ש. 2פינתי של רווח  1 , ועמ' 129צד קצר: 

  
 

 
 

  ]1ת [, אחד מהצדדים הארוכים אחרון שלהלהתחבר עם ח"ע עומד בתך . 58
  התכים הבאים, 13ע"ש, ח"ע), ח"ע ב  2(ח"ע,  הפינתי ע"ש 2ברווח  :צד קצר*

, התכים הבאים 3 על עמכ"פ יחד), לדלג 2פעמים,  4ע"ש)  1עמכ"פ יחד,  2, בתך הבא ((התכים הבאים 3 על (לדלג
  פעמים, 3התכים הבאים)  25ח"ע ב 

התכים  3 על לדלג, ]2ת [עמכ"פ יחד)  2פעמים,  4ע"ש)  1עמכ"פ יחד,  2, בתך הבא ((התכים הבאים 3 על לדלג
 ,התכים הבאים 13, ח"ע ב הבאים

 
  התכים הבאים, 11ע"ש, ח"ע), ח"ע ב  2(ח"ע,  הפינתיע"ש  2ברווח  :צד ארוך

, התכים הבאים 3 על לדלגעמכ"פ יחד),  2פעמים,  4ע"ש)  1עמכ"פ יחד,  2, בתך הבא ((התכים הבאים 3 על לדלג(
 2פעמים,  4ע"ש)  1עמכ"פ יחד,  2, בתך הבא ((התכים הבאים 3 על לדלג פעמים, 4התכים הבאים)  22ח"ע ב 

 ]3ת [ התכים הבאים)* . 11, ח"ע ב התכים הבאים 3 על לדלגעמכ"פ יחד), 
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 , בלי לסרוג ח"ע אחרון.* פעמיים ל מ *לחזור 
  קצוות. ולהכניסלנתק חוט  ,לח"ע עומדלסגור 

  ספירת תכים: 
  .ע"ש 2 פינתי של רווח 1 כל אחד,ב ע"ש 1 של רווחים 4עמכ"פ יחד ו  2  5שמש של  קרני 4, ח"ע 103: קצרצד 
  .ע"ש 2 פינתי של רווח 1כל אחד, בע"ש  1 של רווחים 4עמכ"פ יחד ו  2  5שמש של  קרני 5, ח"ע 112: ארוךצד 

 

 
  ]1ת [, אחד הצדדים הארוכיםלהתחבר עם ח"ע עומד בתך אחרון של . 59

  
  התכים הבאים, 12ע"ש, ח"ע), ח"ע ב  2(ח"ע,  הפינתיע"ש  2ברווח : צד קצר*

  פעמים, 4) הבא ע"ש 1עמ' ברווח  4, תך הבאמסביב ל עמ' ח"ק, (הבאים תכיםה 2(לדלג על 
  פעמים, 3התכים הבאים)  21תכים, ח"ע ב  2 על מסביב לתך הבא, לדלג עמ' ח"ק
  פעמים, 4) הבא ע"ש 1עמ' ברווח  4מסביב לתך הבא,  עמ' ח"קתכים הבאים, (ה 2לדלג על 
  ]2ת [התכים הבאים), 12תכים, ח"ע ב  2 על מסביב לתך הבא, לדלג עמ' ח"ק

  
 עמ' ח"ק, (הבאים תכיםה 2(לדלג על  התכים הבאים, 10ע"ש, ח"ע), ח"ע ב  2(ח"ע,  הפינתיע"ש  2ברווח  :צד ארוך

, ח"ע הבאים תכיםה 2 על מסביב לתך הבא, לדלג עמ' ח"ק פעמים, 4) הבא ע"ש 1עמ' ברווח  4, תך הבאל מסביב
  פעמים, 4התכים הבאים)  18ב 

מסביב לתך  עמ' ח"ק פעמים, 4) הבא ע"ש 1עמ' ברווח  4מסביב לתך הבא,  עמ' ח"קתכים הבאים, (ה 2לדלג על 
  ]3ת [, *התכים הבאים 10, ח"ע ב הבאים תכיםה 2 על הבא, לדלג

 
 אחרון. ח"עפעמיים, בלי לסרוג  מ * ל *לחזור 
  .עומד ח"על עם עש"טלסגור 

  ספירת תכים: 
  .ע"ש 2פינתי של  רווח 1, כל אחדב עמ' ח"ק 5עמ' ו  16 שמש של קרני 4, ח"ע 89: קצרצד 

 .ע"ש 2פינתי של  רווח 1כל אחד, בעמ' ח"ק  5עמ' ו  16שמש של  קרני 5, ח"ע 94צד ארוך: 
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  ], ח"ע בתך הבא1[ת  ע"ש וח"ע באותו תך 1. 60
  תכים הבאים,  13ע"ש, ח"ע), ח"ע ב  2פינתי (ח"ע, הע"ש  2ברווח  :צד קצר

בתך הבא)  ל"ק ח"עלדלג על התך הבא, , תךהאותו לגוף של  מסביב )עמ' ח"ק 3, עמ"ק ח"ק, (בתך הבא ל"ק ח"ע((
  פעמים, 3התכים הבאים)  21פעמים, ח"ע ב  7 ]תך פרוע נוצר[
בתך הבא)  ל"ק ח"ע, לדלג על התך הבא, תךהאותו לגוף של  מסביב )עמ' ח"ק 3, עמ"ק ח"ק, (הבאבתך  ל"ק ח"ע(
  ]2ת [התכים הבאים,  13פעמים, ח"ע ב  7 ]תך פרוע נוצר[
  
  תכים הבאים,  11ע"ש, ח"ע), ח"ע ב  2(ח"ע,  הפינתיע"ש  2ברווח  :ד ארוךצ
בתך הבא)  ל"ק ח"ע, לדלג על התך הבא, תךהאותו לגוף של  מסביב )עמ' ח"ק 3, עמ"ק ח"ק, (בתך הבא ל"ק ח"ע((
  פעמים, 4התכים הבאים)  18פעמים, ח"ע ב  7 ]תך פרוע נוצר[
בתך הבא)  ל"ק ח"ע, לדלג על התך הבא, תךהאותו לגוף של  מסביב )עמ' ח"ק 3, עמ"ק ח"ק, (בתך הבא ל"ק ח"ע((
  ]3ת [התכים הבאים. * 11פעמים, ח"ע ב  7 ]תך פרוע נוצר[

 
 .ח"ע אחרונים 2* פעמיים, בלי לסרוג  ל מ *לחזור 

 קצוות. ולהכניסלנתק חוט , ראשון ח"עלסגור ל
  ספירת תכים: 

  .ע"ש 2פינתי של  רווח 1כל אחד, בתכים פרועים  7שמש של  קרני 4, ח"ע 91: קצרצד 
 .ע"ש 2 פינתי של רווח 1 כל אחד,ב תכים פרועים 7שמש של  קרני 5, ח"ע 96צד ארוך: 

 
 

  .4סוף חלק 
  

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

  אינץ' 34ס"מ /  86.5  צד קצר:
  אינץ' 41ס"מ / 104צד ארוך: 

  
Aran מ"מ 5.5 ת קרושהמסרגו:  

  אינץ' 45ס"מ /  114 צד קצר: 
  אינץ' 49 ס"מ / 125צד ארוך: 

  
 


