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Sacred Space Part 1 
 

  1חלק  -מקודש  מרחב
  . כל הזכויות שמורות.2019זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 

  www.crystalsandcrochet.comמאת: הלן 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   :ל להיכנסחוטים ופירוט צבעים לכל סיבוב, נא ה כמויותלפרטים מלאים על 
https://crystalsandcrochet.com/crochet/introducing-sacr…e-crochet-a-long 

 

  
  קיצורים:

  לולאה אחורית  ל"א  חצי עמוד  ח"ע     
  לולאה קדמית  ל"ק  עמוד מקוצר  קעמ"  סיבוב  ס'

  חובק אחורי  ח"א  עמוד  עמ'  עין שרשרת  ע"ש
  חובק קדמי  ח"ק  עמוד כפול  עמכ"פ  עין שטוחה  טעש"

      עמוד משולש  עממ"ש    
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בתקווה להקל מעט על חייכם, בעיקר  ,יך אתכםררמזים: יופיעו בכתב נטוי ובצבע סגול, מטרתם לסייע ולהד[]  
 למתחילים.

  
 המתאימה ] בצירוף מספר התמונה תיחסות לתמונות הוא עם האות [יהת
  כוכביות כמספר הפעמים המצוין.הלחזור על ההוראות שבין   * * 

  ך כלל חזרה של צד שלם אשר תכלול מספר רב של הוראות.דרזוהי ב  
  

  לחזור על ההוראות שבתוך הסוגריים כמספר הפעמים המצוין.  ( ) 
  .זוהי חזרה מרמה נמוכה יותר  ()

 

  תכים מיוחדים
  

או  עבור סרטי הדרכה, ,ערוץ היוטיוב שלי לתכים מיוחדיםבדוגמה זו יש שימוש בתכים מיוחדים רבים. אנא היכנסו ל
  עקבו אחר סרטי ההדרכה המלאים של הדוגמה.

  
   .לולאות על המסרגה 2לולאה,  ולהוציא, ללפף חוט בו סורגיםלהכניס את המסרגה לתך : ח"ע יחד 2

  .הלולאות 3לולאות על המסרגה. ללפף חוט ולמשוך דרך כל  3לחזור על כך בתך הבא, 
  
   .לולאות על המסרגה 2לולאה,  ולהוציא, ללפף חוט בו סורגיםלהכניס את המסרגה לתך : ח"ע יחד 3

  .הלולאות 4לולאות על המסרגה. ללפף חוט ולמשוך דרך כל  4התכים הבאים,  2-לחזור על כך ב
  
ללפף חוט  ,לולאות על המסרגה 3לולאה,  ולהוציא בו סורגיםלהכניס את המסרגה לתך ללפף חוט,  :עמ' יחד 3

  לולאות על המסרגה.  2לולאות,  2ולמשוך דרך 
  הלולאות. 4לולאות על המסרגה. ללפף חוט ולמשוך דרך כל  4התכים הבאים,  2-לחזור על כך ב

  
  ע"ש. 2 :התחלתיעמ' יחד  3

לולאות על  2לולאות,  2לולאה, ללפף ולמשוך דרך  ולהוציאללפף חוט, להכניס את המסרגה לתך הבא, ללפף 
  הלולאות. 3, ללפף ולמשוך דרך כל לולאות על המסרגה 3המסרגה, לחזור על כך בתך הבא, 

  
ללפף לולאות על המסרגה,  3לולאה,  ולהוציא בו סורגיםרווח /את המסרגה לתך ללפף חוט, להכניסעמ':   3מקבץ 

  .לולאות על המסרגה 2לולאות,  2ולמשוך דרך 
  הלולאות. 4לולאות על המסרגה. ללפף חוט ולמשוך דרך כל  4לחזור על כך עוד פעמיים באותו התך/רווח, 

  
לולאות על המסרגה,  4לולאה,  ולהוציא בו סורגיםאת המסרגה לתך/רווח  להכניסללפף פעמיים,  עמכ"פ: 2מקבץ 
לולאות על  3מסרגה. לחזור על כך שוב באותו התך/רווח, לולאות על ה 2לולאות פעמיים,  2למשוך דרך ללפף ו

  .הלולאות 3המסרגה. ללפף ולמשוך דרך כל 
  

  ע"ש. 3: התחלתי עמכ"פ 2מקבץ 
 2לולאה, ללפף חוט ולמשוך דרך  ולהוציא בו סורגים, ללפף חוטללפף פעמיים, להכניס את המסרגה לתך/רווח 

  פעמים. 3לולאות 
  

לולאות על  4לולאה,  ולהוציא חוט , ללפףבו סורגיםללפף פעמיים, להכניס את המסרגה לתך/רווח עמכ"פ:  3מקבץ 
  לולאות על המסרגה.  2לולאות פעמיים,  2המסרגה, ללפף ולמשוך דרך 

  הלולאות. 4לולאות על המסרגה. ללפף ולמשוך דרך כל  4לחזור על כך עוד פעמיים באותו התך/רווח, 
  

תך מלמעלה כלפי מטה  אותושל מקדימה לגוף סביב  לעבוד, המצוין ךק בת"תכים. ח"ע ל 3 דרךנסרג : מסולסלתך 
  עמ'), לדלג על התך הבא, ח"ע ל"ק בתך הבא. 3(עמ"ק, 

 
לולאות על המסרגה, ללפף  3ע"ש, להכניס את המסרגה דרך הלולאה הקדמית והלולאה הצדדית של התך,  3: פיקה

  הלולאות יחד לעש"ט. 3חוט ולמשוך דרך כל 
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  עמ"ק. 12ע"ש, ולסרוג לתוך הטבעת  1-להתחיל עם טבעת קסם ו  .1

  הראשון, להדק את טבעת הקסם. עמ"קללסגור עם עש"ט 
 עמ"ק. 12תכים:  ספירת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ]1ת], עמ' באותו התך, [נספרים כעמ'ע"ש [ 3 .2
  ע"ש, לדלג על התך הבא. 2פעמים,  5] 2תעמ' בתך הבא) [ 2ע"ש, לדלג על התך הבא,  2(

  חוט ולאבטח קצוות. להדקע"ש,  3-ראש הללסגור 
 ע"ש.-2 ם שלרווחי 6עמ',  12תכים:  ספירת
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   ]1תעמ' השני של זוג כלשהו, [לעומד סביב  ח"ע ח"אלהתחבר עם  .3
ע"ש, -2ע"ש, לעבוד מקדימה לרווח -2, ח"ע ברווח דילגנועליו  1 מסיבובע"ש, עממ"ש בתך -2מקדימה לרווח (לעבוד 

את הח"ע  בלי לסרוגפעמים,  6] 2תהתכים הבאים) [ 2 ל סביב אח"ע ח", דילגנועליו  1סיבוב מעממ"ש באותו תך 
  ח"א האחרון.

  חוט ולאבטח קצוות.להדק ח"ע ח"א העומד, ללסגור 
  עממ"ש. 12ח"ע ח"א,  12ח"ע,  6תכים:  ספירת

 

 
 
 

  ]1ת[ ,להתחבר עם ח"ע עומד בח"ע ח"א שני בחזרה כלשהי .4
בלי פעמים,  6] 2תהתכים הבאים) [ 2-], לדלג על התך הבא, ח"ע בח"עעמכ"פ בתך הבא [ 7(לדלג על התך הבא, 

  את הח"ע האחרון. לסרוג
  קצוות. ולאבטח להדק חוט, העומדח"ע ללסגור 
  עמכ"פ. 42ח"ע,  12תכים:  ספירת
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  ]1תעמכ"פ האחרון בחזרה כלשהי, [לסביב  ח"ע ח"אלהתחבר עם  .5
תך הבא, סביב לסביב  עמ' ח"אתך הבא, לסביב  עמ"ק ח"אתך הבא, לסביב  ח"אח"ע התכים הבאים,  2(לדלג על 

תך הבא, לסביב  עמ' ח"א], לסרוג את התך השני מתחת לתך הראשון, [עמ' ח"א)ע"ש, 1, עמ' ח"אתך הבא (ל
  את הח"ע ח"א האחרון. בלי לסרוגפעמים,  6] 2תתך הבא) [לסביב  ח"ע ח"אתך הבא, לסביב  עמ"ק ח"א

  ח"ע ח"א העומד.ללסגור עם עש"ט 
  ע"ש.-1 של פינתייםם רווחי 6ח"א,  עמ' 24עמ"ק ח"א,  12ח"ע ח"א,  12תכים:  ספירת

 

  
  
  
  
  ]1תתך וזה שאחריו, [אותו ה דרךח"ע יחד  2-ע"ש ו 1 .6

לא לדלג על התכים הבאים [ 3-עמ"ק), עמ"ק ב 2ע"ש,  1עמ"ק,  2ע"ש הפינתי (-1התכים הבאים, ברווח  3-ב (עמ"ק
  ח"ע יחד האחרון. 2-את ה בלי לסרוגפעמים,  6] 2תהתכים הבאים) [ 2 דרךח"ע יחד  2], החבוי/התך הראשון

  ולאבטח קצוות. להדק חוטח"ע יחד הראשון,  2-ללסגור 
 ע"ש.-1 של פינתייםם רווחי 6עמ"ק,  60ח"ע יחד,  2 6תכים:  ספירת
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  ]1תעמ"ק האחרון בחזרה כלשהי, [לסביב  ח"ע ח"אלהתחבר עם  .7
 ,הבא 6מסיבוב הבאים, לדלג על התך  4מסיבוב ח"ע השני דרך עמכ"פ יחד  2(לעבוד מקדימה לסיבובים הקודמים 

התכים  5 ל סביב ח"ע ח"א, הבא ע"ש הפינתי-1ח"ע ברווח  3התכים הבאים,  5 ל סביב ח"ע ח"א], ע ביחד"ח 2[
  את הח"ע ח"א האחרון. בלי לסרוגפעמים,  6] 2תהבאים) [

  ולאבטח קצוות. להדק חוטח"ע ח"א האחרון, ללסגור 
 עמכ"פ יחד. 2 6ח"ע ח"א,  60ח"ע,  18תכים:  ספירת

  

  
  
  
  ] 1ת, [התכים הבאים 2-אחת מהקבוצות הפינתיות, ח"ע בשל עומד בח"ע השלישי  להתחבר עם ח"ע .8

התכים  3פעמים), לדלג על  4 )כ"פעמ 2ע"ש, מקבץ  1, (כ"פעמ 2התכים הבאים, בתך הבא (מקבץ  3(לדלג על 
  הח"ע האחרונים. 3את  בלי לסרוגפעמים,  6 ]2תהתכים הבאים) [ 7-הבאים, ח"ע ב

  ולאבטח קצוות. להדק חוטהעומד,  ח"עללסגור 
 ע"ש בכל קבוצה.-1 ם שלרווחי 4-מכ"פ וע 2 ם שלמקבצי 5קבוצות של  6ח"ע,  42תכים:  ספירת
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  ] 1ת[ ,אחרון בקבוצה כלשהיה עמכ"פ 2מקבץ ללהתחבר עם עמ' ח"ק סביב  .9
עמ'  2תך הבא, לסביב  עמ' ח"ק, (הבאים תכיםה 2התכים הבאים, לדלג על  3-ב לדלג על שני התכים הבאים, ח"ע(

  את העמ' ח"ק האחרון. בלי לסרוגפעמים,  6] 2ת[ )תך הבאלסביב  עמ' ח"קפעמים,  4ע"ש הבא) -1ברווח 
  עמ' ח"ק העומד.ללסגור עם עש"ט 

  עמ' ח"ק. 30עמ',  48ח"ע,  18תכים:  ספירת
  
  
  

  
  
  
  
 

  ]1ת[, ], עמ' באותו תך'כעמנספרות [ע"ש  3 .10
 2פעמים,  4התכים הבאים)  2-עמ' בתך הבא, עמ' ב 2בתך הבא, לדלג על התך הבא,(לדלג על התך הבא, ח"ע (

  העמ' בחזרה האחרונה. 2את  בלי לסרוגפעמים,  6 ]2ת[ )עמ' בתך הבא
  ולאבטח קצוות. להדק חוטע"ש , -3-ראש הללסגור 
  עמ'. 108ח"ע,  6תכים:  ספירת
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עמ' ח"ק)  3אותו התך (עמ"ק ח"ק, של גוף ה סביבחזרה כלשהי, של  16-עומד בעמ' ה ח"ע ל"קלהתחבר עם  .11
  ]1,2,3ת], [מסולסלנוצר תך בתך הבא [ ל"קח"ע על התך הבא,  לדלג

תך האת  בלי לסרוגפעמים,  6] 4תהתכים הבאים) [ 18לאורך  מסולסלים םתכי 6], ח"ע(לדלג על התך הבא, [
  האחרון. המסולסל

  ולאבטח קצוות. להדק חוטח"ע ל"ק העומד, ללסגור 
 .מסולסלים םתכי 36תכים:  ספירת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
עמ' באותו התך  2, מאחורי התך המסולסל באחת החזרות, עליו דילגנו 10סיבוב מלהתחבר עם עמ' עומד בתך  .12

  ]2תמאחורי כל אחד מהתכים המסולסלים הבאים. [עליו דילגנו  10סיבוב מעמ' בתך  3], 1ת[
  עמ' העומד. ללסגור עם עש"ט 

  עמ'. 108תכים:  ספירת
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יהיה  ע"ש-1 ם שלרווחיהלסמן את יתכן ותמצאו שהסיבובים הבאים,  2במהלך  להתקעררמז: העבודה שלכם תתחיל 
  .לכם לעזר

  
   ]1תהתכים הבאים, [ 2-והתך  דרך אותו התחלתייחד  'עמ 3 .13

עמ' יחד  3פעמים,  3ע"ש)  3התכים הבאים,  3 דרךעמ' יחד  3ע"ש, ( 2התכים הבאים,  3 דרךעמ' יחד  3ע"ש,  1(
עמ' יחד  3-את ה בלי לסרוגעמים, פ 6] 2ת[ )התכים הבאים 3 דרךעמ' יחד  3ע"ש,  2התכים הבאים,  3 דרך

   האחרון.
  ולאבטח קצוות. להדק חוטעמ' יחד ההתחלתי,  3-ללסגור 
 ע"ש.-3 ם שלרווחי 18ע"ש, -2 ם שלרווחי 12ע"ש, -1 ם שלרווחי 6עמ' יחד,  3 36תכים:  ספירת

  
  
  
  

  ]1תע"ש כלשהו. [-1להתחבר עם ח"ע עומד ברווח  .14
עמ' ע"ש הבא, -3עמ' ברווח  3תך הבא, לסביב  עמ"ק ח"קע"ש הבא, -2עמ"ק ברווח  2תך הבא, לסביב  ח"ע ח"ק(

 עמ"ק ח"קע"ש הבא, -3עמ' ברווח  3תך הבא, לסביב  עמ' ח"קע"ש הבא, -3עמ' ברווח  5תך הבא, לסביב  ח"ק
בלי פעמים,  6] 2תע"ש הבא) [-1תך הבא, ח"ע ברווח לסביב  ח"ע ח"קע"ש הבא, -2עמ"ק ברווח  2תך הבא, לסביב 
  את הח"ע האחרון. לסרוג
  ח"ע העומד.לעם עש"ט  לסגור

 עמ' ח"ק. 12עמ',  66עמ"ק,  24ח"ע ח"ק,  12תכים:  ספירת
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  ]1תע באותו התך, ח"ע בתך הבא, ["ע"ש וח 1. 15
התכים הבאים,  6-עמ'), עמ' ב 2ע"ש,  2', עמ 2התכים הבאים, בתך הבא ( 6-התכים הבאים, עמ' ב 3-(עמ"ק ב
  ח"ע האחרונים. 2את  בלי לסרוגפעמים,  6] 2תהתכים הבאים) [ 3-התכים הבאים, ח"ע ב 3-עמ"ק ב

  ולאבטח קצוות. להדק חוטח"ע הראשון, לסגור ל
 ע"ש.-2 ם פינתיים שלרווחי 6עמ',  96עמ"ק,  36ח"ע,  18תכים:  ספירת

 

  

  ]1ת, [של חוד כלשהוע"ש -2להתחבר עם ח"ע עומד בתך האחרון לפני רווח  .16
ע"ש)  1התכים הבאים, בתך הבא (עמכ"פ,  3התכים הבאים, לדלג על  8-ע"ש הבא, ח"ע ב-2ע"ש, לדלג על רווח  2(
התכים  8-התכים הבאים, ח"ע ב 3פעמים, לדלג על  3) ע"ש, עמכ"פ 1פעמים, עמכ"פ בתך הבא, בתך הבא ( 3

  את הח"ע האחרון. בלי לסרוגפעמים,  6] 2ת[ )הבאים
  ולאבטח קצוות. להדק חוטח"ע העומד, ללסגור 
  ע"ש.-2 ם שלרווחי 6ע"ש, -1 ם שלווחיר 36 עמכ"פ, 42ח"ע,  96תכים:  ספירת

 
  ]1תחוד כלשהו, [ שלע"ש -2עומד בתך האחרון לפני רווח  להתחבר עם ח"ע .17

התכים הבאים, לדלג על התך הבא,  6-ב, ח"ע 15מסיבוב ע"ש -2רווח תוך ובע"ש -2ח"ע אשר נסרגים מעל רווח  3(
ע"ש, לדלג על התך הבא, עמ'  1פעמים,  6ע"ש הבא) -1ע"ש, לדלג על התך הבא, עמ' ברווח  1עמ' בתך הבא, (

  את הח"ע האחרון. בלי לסרוגפעמים,  6] 2ת[ )התכים הבאים 6-בתך הבא, לדלג על התך הבא, ח"ע ב
  חוט ולאבטח קצוות. להדקח"ע העומד, ללסגור 
 ע"ש.-2 ם שלרווחי 42עמ',  48ח"ע,  90 :תכים ספירת



  Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2019 ♥ All Rights Reserved. 

 
 

  ]1תלהתחבר עם ח"ע עומד בח"ע שלפני העמ' הראשון בחזרה כלשהי, [ .18
 ח"ע ח"אפעמים,  7 )16מסיבוב ע"ש, עממ"ש בתך הבא -1תך הבא, לעבוד מקדימה לרווח לסביב  ח"ע ח"א((

 6] 2ת[ )התכים הבאים 6-התכים הבאים, ח"ע ב 3לדלג על  ,ע"ש 2התכים הבאים,  6-ב ח"עתך הבא, לסביב 
  ולאבטח קצוות. להדק חוטח"ע העומד, ללסגור  את הח"ע האחרון. בלי לסרוגפעמים, 

 ע"ש.-2 ם שלרווחי 6עממ"ש,  42ח"ע ח"א,  48ח"ע,  72תכים:  ספירת
 

  
  ]1תהתכים הבאים, [ 4-ע"ש כלשהו, ח"ע ב-2בתך הראשון אחרי רווח  להתחבר עם ח"ע .19

 3התכים הבאים, ח"ע בתך הבא)  2עמכ"פ), לדלג על  4, העמכ"פ, פיק 4התכים הבאים, בתך הבא ( 2(לדלג על (
התכים  5-ב , ח"ע17מסיבוב התכים הבאים  3-בע"ש -2מעל רווח ח"ע  לסרוג, התכים הבאים 4-פעמים, ח"ע ב

  ח"ע האחרונים. 5את  בלי לסרוגפעמים,  6] 2ת[ ])החבוי הראשון לא לדלג על התךהבאים [
  ולאבטח קצוות. להדק חוטח"ע העומד, ללסגור 
 כל אחת.בעמכ"פ ופיקה  8קבוצות של  18ח"ע,  90תכים:  ספירת

  
  ]1תבחזרה כלשהי, [האחרונה של העמכ"פים עמכ"פ האחרון בקבוצה לסביב  ח"ע ח"א. להתחבר עם 20

התכים הבאים, לדלג על  4-התכים הבאים, ח"ע ב 3ע"ש, לדלג על  2התכים הבאים,  4-לדלג על התך הבא, ח"ע ב(
התכים  8-ל סביב ח"ע ח"אתך הבא) פעמיים, לסביב  ח"ע ח"קהתכים הבאים,  8 -ל סביב ח"ע ח"אהתך הבא, (

  האחרון. ח"ע ח"אאת ה סרוגבלי לפעמים,  6] 2ת[ )הבאים
  ולאבטח קצוות. להדק חוטח"ע ח"א העומד, ללסגור 
 ע"ש.-2 ם שלרווחי 6ח"ע ח"א,  144ח"ע ח"ק,  12ח"ע,  48תכים:  ספירת
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  ]1תהתכים הבאים, [ 2-ע"ש כלשהו, ח"ע ב-2להתחבר עם ח"ע עומד בח"ע שאחרי רווח  .21
עמכ"פ, פיקה,  4התכים הבאים, בתך הבא ( 3התכים הבאים, לדלג על  4-התכים הבאים, ח"ע ב 2 דרךח"ע יחד  2(
עמכ"פ,  4, בתך הבא (הבאים תכיםה 3התכים הבאים, לדלג על  2-ח"ע בהתכים הבאים,  3עמכ"פ), לדלג על  4

 3-תכים הבאים, ח"ע בה 2 דרךח"ע יחד  2התכים הבאים,  4-ח"ע ב, הבאים תכיםה 3עמכ"פ), לדלג על  4פיקה, 
], ח"ע החבוי/לא לדלג על התך הראשון[ 19מסיבוב התכים הבאים  3 -בע"ש -2מעל רווח ח"ע  לסרוגהתכים הבאים, 

  הח"ע האחרונים. 3את  בלי לסרוגפעמים,  6] 2תהתכים הבאים) [ 3-ב
  ולאבטח קצוות. להדק חוטח"ע העומד, ללסגור 
 פיקות. 2עמכ"פ,  16ע ביחד, "ח 2 2ח"ע,  19תכים: לכל חזרה:  ספירת

 

  
  ]1תאחרון בקבוצת עמכ"פים שנייה כלשהי, [העמכ"פ סביב לעומד  ח"ע ח"א םלהתחבר ע .22

התכים  3ע"ש, לדלג על  2, התכים הבאים 6-והתך הבא, ח"ע ב 19מסיבוב לדלג על התך הבא, ח"ע דרך הפיקה (
 8 ל סביב ח"ע ח"אוהתך הבא, לדלג  על התך הבא,  19מסיבוב התכים הבאים, (ח"ע דרך הפיקה  6-הבאים, ח"ע ב

  את הח"ע ח"א האחרון. בלי לסרוגפעמים,  6] 2ת[ )התכים הבאים) פעמיים
  ח קצוות.ולאבט להדק חוטח"ע ח"א העומד, לסגור ל

 ע"ש.-2רווח  1ח"ע ח"א,  16ח"ע,  15תכים: לכל חזרה:  ספירת

  
  ]1תע"ש כלשהו, [-2להתחבר עם ח"ע עומד בתך האחרון לפני רווח  .23

התכים  12-ב , ח"ע]החבוי/לא לדלג על התך הראשון[ 21 מסיבובהתכים הבאים  3-ע"ש ב-2מעל לרווח ח"ע  (לסרוג
 12-התכים הבאים, ח"ע ב 3עמכ"פ), לדלג על  4עמכ"פ, פיקה,  4התכים הבאים, בתך הבא ( 3הבאים, לדלג על 
  את הח"ע האחרון. בלי לסרוגפעמים,  6] 2תהתכים הבאים) [

  ולאבטח קצוות. להדק חוטח"ע העומד, ללסגור 
 פיקה. 1עמכ"פ,  8ח"ע,  27תכים: לכל חזרה:  ספירת
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  ]1תעמכ"פ האחרון בחזרה כלשהי, [לעומד סביב  ח"ע ח"אלהתחבר עם  .24
 11-, ח"ע בהבאים תכיםה 3ע"ש, לדלג על  2התכים הבאים,  11-והתך הבא, ח"ע ב 21יבוב סמ(ח"ע דרך הפיקה 

בלי פעמים,  6] 2תהתכים הבאים,) [ 8 -לסביב  ח"ע ח"אוהתך הבא,  21מסיבוב התכים הבאים, ח"ע דרך הפיקה 
  את הח"ע ח"א האחרון. לסרוג

  ולאבטח קצוות. להדק חוטח"ע ח"א העומד, ללסגור 
  ע"ש-2רווח  1ח"ע ח"א,  8ח"ע,  24תכים: לכל חזרה:  ספירת

. 

  
  כדי להקל על זיהויים. של החוד ע"ש-1 ברווח תכים בסמני להשתמשרמז: 

  ]1תבחזרה כלשהי, [הראשונה שנסרג בפיקה  בח"ע עומד עם ח"ע להתחבר .25
 2-עמ' בתך הבא, עמ' בתך הבא, עמ"ק ב 2ע"ש,  1עמ' בתך הבא,  2התכים הבאים, עמ' בתך הבא,  2-(עמ"ק ב

 23 מסיבובהתכים הבאים  3 ודרךע"ש -2 ח"ע יחד מעל לרווח 3לסרוג התכים הבאים,  12-התכים הבאים, ח"ע ב
  את הח"ע האחרון. לא לסרוגפעמים,  6] 2תהתכים הבאים) [ 12-, ח"ע ב]החבוי/הראשוןלא לדלג על התך [

  ולאבטח קצוות. להדק חוטח"ע העומד, ללסגור 
 ע"ש.-1רווח  1עמ',  6עמ"ק,  4ע יחד, "ח 3 1ח"ע,  24תכים: לכל חזרה:  ספירת

  
  ]1תכלשהו, [ בחוד ע"ש-1עומד בתך האחרון לפני רווח  להתחבר עם ח"ע .26

לא לדלג על התך [התכים הבאים  17-ע"ש הפינתי, ח"ע ב-1רווח וב 23סיבוב מח"ע דרך הפיקה  3לסרוג (
  את הח"ע האחרון. בלי לסרוגפעמים,  6] 2תהתכים הבאים) [ 17-סביב התך הבא, ח"ע ב ח"ע ח"ק, ]החבוי/הראשון
  ולאבטח קצוות. לנתק חוטהעומד,  ח"עללסגור 
  ח"ע ח"ק. 1ח"ע,  37   תכים: לכל חזרה: ספירת
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  ]1תהתכים הבאים, [ 4-, ח"ע בכלשהו של חודע"ש -1רווח בלהתחבר עם ח"ע עומד בח"ע הראשון שנסרג  .27
  פעמים,  3עמ' בתך הבא)  3ע"ש, לדלג על התך הבא, מקבץ  1התכים הבאים, ( 4-עמ"ק ב(
  ,פעמים 5עמכ"פ בתך הבא)  3ע"ש, לדלג על התך הבא, מקבץ  1(
  פעמים, 3עמ' בתך הבא)  3ע"ש, לדלג על התך הבא, מקבץ  1(
 5את  לסרוגבלי פעמים,  6] 2ת[ )התכים הבאים 7-התכים הבאים, ח"ע ב 4-ע"ש, לדלג על התך הבא, עמ"ק ב 1

  הח"ע האחרונים.
  ח"ע העומד.ללסגור עם עש"ט 

 ע"ש.-1 ם שלרווחי 12עמכ"פ,  3 של מקבצים 5עמ',  3 ם שלמקבצי 6עמ"ק,  8ח"ע,  7תכים: לכל חזרה:  ספירת
 

  

  
  
  
  

  .תתקעררמז: העבודה שלכם 
  ]1תהתכים הבאים, [ 4-ע"ש וח"ע באותו התך, ח"ע ב 1 .28

  פעמים, 4הבא) ע"ש -1עמ' ברווח  3ע"ש, לדלג על התך הבא, מקבץ  1התכים הבאים, ( 3-ב עמ"ק(
  ,פעמים 4ע"ש הבא) -1רווח בעמכ"פ  3ע"ש, לדלג על התך הבא, מקבץ  1(
  ,פעמים 4ע"ש הבא) -1עמ' ברווח  3ע"ש, לדלג על התך הבא, מקבץ  1(
 בלי לסרוג פעמים,  6] 2ת[ )התכים הבאים 7-התכים הבאים, ח"ע ב 3-ע"ש, לדלג על התך החבוי הבא, עמ"ק ב 1

  ח"ע האחרונים. 5את 
  ח"ע העומד.ללסגור עם עש"ט 

  ע"ש.-1 ם שלרווחי 13עמכ"פ,  3 ם שלמקבצי 4עמ',  3 ם שלמקצבי 8עמ"ק,  6ח"ע,  7תכים: לכל חזרה:  ספירת
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  ]1תהתכים הבאים, [ 5-ע"ש וח"ע באותו התך, ח"ע ב 1 .29
ע"ש -1פעמים, עמ"ק ברווח  12תך הבא) לסביב  עמ"ק ח"קע"ש הבא, -1(עמ"ק ברווח  ,התכים הבאים 2-בעמ"ק (

] 2ת[ )התכים הבאים 9-, ח"ע ב]ע"ש-1לא לדלג על התך הראשון החבוי אחרי רווח [באים ההתכים  2-עמ"ק ב הבא,
  ח"ע האחרונים. 6את  בלי לסרוגפעמים,  6

  ח"ע העומד.ללסגור עם עש"ט 
 עמ"ק ח"ק. 12עמ"ק,  17ח"ע,  9תכים: לכל חזרה:  ספירת

  .רמז: למקם סמן בעמ' השני בכל הרחבה כדי לסייע בספירת התכים
  ]1ת], ['כעמ ותנספרע"ש [ 3 .30

 בלי לסרוגפעמים,  12] 2תהתכים הבאים) [ 8-עמ' בתך הבא, עמ'' ב 2התכים הבאים,  9-עמ' בתך הבא, עמ' ב 2(
  את העמ' האחרון.

  ולאבטח קצוות. להדק חוטע"ש, -3-ראש הללסגור 
 עמ'. 252תכים:  ספירת

  

  1סוף חלק 
  

  .2בחזרה בחלק  תתיישרמעט, היא  עדין קעורההעבודה 
  

יבש שיער במקרה של יעם מ ולחמםסיכות  לנעוץעם הידיים,  להחליק, רק למתוח לאאם תרצו לקבע את העבודה, 
  במקרה של סיבים טבעיים. לייבוש ולהניחבמים  לרססחוטים אקריליים, 

  
  .שלנו תודה שהצטרפתם ללסרוג יחד

 .Helen’s  Hookaholicsלקבלת עזרה ותמיכה, אנא הצטרפו לקבוצת הפייסבוק 
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/  

  
  אנא זכרו כי זהו העיצוב שלי והוא מוגן בזכויות יוצרים. ♥

 PDF-שלי עם מי שתרצו, אתם רשאים להדפיס את ה Ravelry-אפשר לשתף קישור לאתר שלי או לחנות ה
  לשימושכם האישי, אבל אנא אל תשנו, או תשתפו בכל דרך.

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

   באהבה, הלן

Love Helen x 

 


