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  קיצורים:
  אחוריתלולאה   ל"א  עמוד מקוצר  קעמ"  סיבוב  ס'

  לולאה קדמית  ל"ק  עמוד  עמ'  עין שרשרת  ע"ש
  חובק אחורי  ח"א  עמוד כפול  עמכ"פ  עין שטוחה  טעש"
  חובק קדמי  ח"ק  עמוד משולש  עממ"ש  חצי עמוד  ח"ע 

            
בתקווה להקל מעט על חייכם, בעיקר  ,יך אתכםררמזים: יופיעו בכתב נטוי ובצבע סגול, מטרתם לסייע ולהד[] 

 למתחילים.
  

 ] בצירוף מספר התמונה המתאימה 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  
  

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

  .עבור סרטי הדרכה ,ערוץ היוטיוב שלי לתכים מיוחדיםבדוגמה זו יש שימוש בתכים מיוחדים רבים. אנא היכנסו ל
 

 .לולאות על המסרגה 3לולאה,  ולהוציא, ללפף חוט בו סורגיםתך בהכניס את המסרגה לפף חוט, ל: ליחד 'מע 2
  לולאות על המסרגה.  2לולאות,  2ללפף חוט ולמשוך דרך 

  .הלולאות 3לולאות על המסרגה. ללפף חוט ולמשוך דרך כל  3לחזור בתך הבא, 
 

  עמכ"פ). 2ע"ש, מקבץ  1ע"ש, עמ',  1עמכ"פ,  2: באותו התך (מקבץ מקבץ מניפה
  

  ע"ש.  3: התחלתיעמכ"פ  2מקבץ 
 2המסרגה באותו התך/רווח, ללפף חוט ולהוציא לולאה, ללפף חוט ולמשוך דרך ללפף חוט פעמיים, להכניס את 

  פעמים. 3לולאות 
 

: ללפף חוט פעמיים, למקם את המסרגה עמכ"פ ח"ק 3מקבץ ע"ש,  3גוף התך המצוין, ל: ח"ע ח"ק סביב מקבץ נטוי
לולאות פעמיים,  2לולאות על המסרגה, ללפף חוט ולמשוך דרך  4גוף אותו התך, ללפף חוט ולהוציא לולאה, לסביב 

  לולאות על המסרגה.  2
הלולאות, לסרוג  4לולאות על המסרגה. ללפף חוט ולמשוך דרך כל  4אותו התך, ללחזור פעמיים נוספות סביב 

  מטה. למלמעלה 
 

עמ' באותו תך, להוציא את המסרגה מהלולאה ולהכניס לעמ' הראשון מקדימה אחורה ואז  5לסרוג : תך פופקורן
ע"ש לסגירה. ע"ש סוגרת זו לא נספרת באף אחת  1לתוך הלולאה שהוצאנו ממנה את המסרגה ולמשוך דרכה. 

  מהשרשראות שתתבקשו לסרוג אחרי הפופקורן. 
  ע"ש כתך הראשון שלכם.  3עמ' עומד או  , פשוט להתחיל עםפופקורן התחלתיכדי לסרוג 

 
 

  ]1ת[ התכים הבאים. 2-. להתחבר עם עמ' עומד בעמ"ק ח"א הראשון בחזרה כלשהי, עמ' ב67
התכים  8-בעמ' התכים הבאים,  2עמ' יחד דרך  2התכים הבאים,  3-עמ' בהתכים הבאים,  2עמ' יחד דרך  2(

  ]2ת[הבאים) 
  עמ' האחרונים. ה 3פעמים, בלי לסרוג את  43

  לסגור עם עש"ט לעמ' העומד.
  עמ' יחד.  2 2 עמ', 11ספירת תכים: לכל חזרה: 
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  ]2ת[התכים הבאים.  558-, עמ' ב]1ת[ ], עמ' באותו התךנספרות כעמ'ע"ש [ 3. 68
  ע"ש, לנתק חוט ולאבטח קצוות.  3-לסגור לראש ה
  עמ'.  560ספירת תכים: 

  

  
  
  
 

  ]1ת[ . להתחבר עם עמ' עומד בתך כלשהו, עמ' בתך הבא.69
  ]2ת[ התכים הבאים. 2ע"ש, לדלג על  2פעמים,  139התכים הבאים)  2-התכים הבאים, עמ' ב 2ע"ש, לדלג על  2(

  .71קצוות אחרי סלסגור לעמ' עומד, לנתק חוט ולאבטח 
  ע"ש.-2 ם שלרווחי 140עמ',  280ספירת תכים: 
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  התך השני בכל זוג. ףגולרמז: מקבצים נטויים נסרגים סביב 
  להשלמה קלה יותר של המקבצים הנטויים.  '90-את העבודה שלכם ב לסובב

גוף אותו לסביב  עמכ"פ ח"ק 3מקבץ ע"ש,  3עמ' השני בחזרה כלשהי, (לעומד סביב  ח"ע ח"ק. להתחבר עם 70
  ]1ת[ ],מקבץ נטוי ראשון הושלםהתך) [

אותו לסביב  עמכ"פ ח"ק 3מקבץ ע"ש,  3תך הבא, לסביב  ח"ע ח"קע"ש הבא ועל העמ' הבא, -2לדלג על רווח (
  פעמים. 139 ]2ת[ התך)

  . 71לסגור לח"ע ח"ק העומד, לנתק חוט, ולמשוך את הקצוות לאחורי העבודה, לאבטח קצוות אחרי ס
  מקבצים נטויים.  140ח"ע ח"ק,  140ספירת תכים: 

  רמז: עבודתכם תתקער.
 

 

בסמני תכים כדי להקל בספירת  להשתמשמקבצים נטויים,  7רמז: בשני הסיבובים הבאים כל חזרה נסרגת דרך 
  חזרות.ה

  ]1ת[ והמקבץ הנטוי, 69סובין העמ' הראשון  70ס מעל, לסרוג עומד עמ"ק. להתחבר עם 71
  והמקבץ הנטוי) פעמיים, 69ס, עמ"ק בין העמ' 69סע"ש -2רווח ובע"ש -3 מעל שנסרגיםעמ"ק  3((
  ,69סע"ש -2רווח ובע"ש -3 מעל שנסרגיםעמ"ק  4

  פעמים,  3) 69סע"ש -2רווח ובע"ש -3 מעל שנסרגיםעמ"ק  3והמקבץ הנטוי,  69ס(עמ"ק בין עמ' 
  והמקבץ הנטוי,  69סעמ"ק בין עמ' 

  , 69סע"ש -2רווח ובע"ש -3 מעל שנסרגיםעמ"ק  4
  פעמים, בלי לסרוג את העמ"ק האחרון.  20 ]2ת[ )הנטויוהמקבץ  69סעמ"ק בין עמ' 

  לסגור לעמ"ק העומד, לנתק חוט ולאבטח קצוות.
  עמ"ק.  30ספירת תכים: לכל חזרה: 
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  הסיבובים הבאים. 2 -בב אחר ספירת התכים וכדי לעק הרחבהרמז: להשתמש בסמן תכים בעמ' השני בכל 

  ]1ת[ כלשהו שנסרג בין המקבצים, עמ' באותו התך,. להתחבר עם עמ' עומד בעמ"ק 72
  העמ' האחרונים.  2פעמים, בלי לסרוג את  20 ]2ת[ עמ' בתך הבא) 2התכים הבאים,  29-(עמ' ב

  לסגור עם עש"ט לעמ' העומד. 
  עמ'. 31ספירת תכים: לכל חזרה: 

  
  

 

  ]1ת[ התכים הבאים, 13-ב], עמ' נספרות כעמ'ע"ש [ 3. 73
  העמ' האחרונים. 14פעמים, בלי לסרוג את  20 ]2ת[ התכים הבאים) 30 -הבא, עמ' בעמ' בתך  2(

  ע"ש, לנתק חוט ולאבטח קצוות.-3-ראש הללסגור 
  עמ'.  32ספירת תכים: לכל חזרה: 
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מקבץ עמכ"פ) באותו התך [ 2ע"ש, מקבץ  1ע"ש, עמ',  1בתך כלשהו, (התחלתי עמכ"פ  2. להתחבר עם מקבץ 74

  ]1ת[], נסרג מניפה
  התכים הבאים.  4פעמים, לדלג על  127 ]2ת[ בתך הבא) מקבץ מניפההתכים הבאים,  4 על (לדלג

  עמכ"פ ההתחלתי, לנתק חוט ולאבטח קצוות.  2לסגור למקבץ 
  . מקבצי מניפות 128ספירת תכים: 

 
 

 
 

  תתבקשו לסרוג אחרי תכי הפופקורן.ש שראותרע"ש לסגירת תכי הפופקורן לא נספרת כתך באף אחת מהש 1רמז: 
  ]1ת[, וכלשהמניפה מקבץ  של. להתחבר עם תך פופקורן עומד בעמ' 75

  ע"ש.  4פעמים,  127 ]2ת[ )מניפה הבא מקבץ שלע"ש, תך פופקורן בעמ'  4(
  לסגור לתך הפופקורן העומד, לנתק חוט ולאבטח קצוות. 

  ע"ש. -4 ם שלרווחי 128תכי פופקורן,  128ספירת תכים: 
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  ]1ת[ ע"ש לפני תך פופקורן כלשהו,-4. להתחבר עם ח"ע עומד ברווח 76
, ח"ע 74ס המניפותמקבצי בין  ע"ש-4 ח"ע מעל 3 ע"ש, לסרוג-4ע"ש, לדלג על תך הפופקורן הבא, ח"ע ברווח  1(

  פעמים, בלי לסרוג את הח"ע האחרון.  128 ]2,3ת[ ע"ש)-4ברווח 
  לסגור עם עש"ט לח"ע העומד. 

  ע"ש. -1 ם שלרווחי 128ח"ע,  640ספירת תכים: 
 

 

  ]1ת[ע"ש, -1עמ' באותו רווח  4], נספרות כעמ'ע"ש [ 3ע"ש הבא, -1רווח ב. עש"ט 77
פעמים,  127 ]2ת[ )הבא ע"ש-1עמ' ברווח  5התכים הבאים,  2בתך הבא, לדלג על התכים הבאים, ח"ע  2(לדלג על 
  התכים הבאים.  2התכים הבאים, ח"ע בתך הבא, לדלג על  2לדלג על 

  ע"ש, לנתק חוט ולאבטח קצוות. -3לסגור לראש 
  עמ'.  640ח"ע,  128ספירת תכים: 

 

 

   5סוף חלק 
  

  לא לקבע את העבודה בשלב זה. 
 

  תודה שהצטרפתם ללסרוג יחד שלנו.
  

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

  
  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 

  

  הלןבאהבה, 


