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  Octagonicalהצגת 

 ."ג יחד ו לסרל"תרגום זה אמור לעזור לאנשים שאינם דוברי אנגלית להבין כיצד להצטרף 

 

 .2020באוקטובר   8ביום חמישי  ויחל [ שבועות 8שמונה ]  לאורך  ימשך "לסרוג יחד"ה

 .בריטניהשעון   19:00כל חלק יפורסם ביום חמישי בערב בשעה 

 .Helen’s Hookaholics למצוא את הקישור באתר שלי וגם בקבוצת הפייסבוק שלי ניתן יהיה 

 

ץ על הדגל, בצד ימין למעלה של כל  ולחל יש כלי תרגום בסיסי, פשוט  www.crystalsandcrochet.com י באתר של 

 .את הדגל לשפה שלך  ולבחורעמוד 

 

 
 

   בחוק זכויות יוצרים.  נתמוג וז דוגמה ♥

  .יחד  לסרוג  מדגם/ כלשהו  חלק לשתף אין  ממני,  ברשות רק  הם תרגומים 

 .כלשהי תבנית  בכל שלי   מהתמונות או זו מדוגמה כלשהו   חלק לפרסם או  לשתף להעתיק,  ןאי

 

  PDF-שלי עם מי שתרצו, אתם רשאים להדפיס את ה Ravelry-אפשר לשתף קישור לאתר שלי או לחנות ה ♥

 תשנו, או תשתפו בכל דרך.תחליפו,  לשימושכם האישי, אבל אנא אל  

 ♥ .אתכם ומכבדת אוהבת שאני  כמו  אותי, ותכבדו אהבו  אנא♥ 

 

 
 
 

 Choose an ולגלול לתחתית הפוסט עבור החלק הרלוונטי עד שתרא יש  ההוראות לדוגמהכדי להוריד את 
Option (בחר אפשרות ). 

 .(סל) basket - ף ליהוסלו ממנה לעבוד  כם ר את המונחים או השפה שברצונו בחל  -ץ על החץ למטה ולחל

ם חברים חופשיים או  אם את רשומים באתר,  םולוודא שאת ,( לרכישה)מעבר   check out -לגשת ליש  "סל"-מה

את   כדי לקבל קישור   כםלהזין את כתובת הדוא"ל של כיםרק צרי   םאת יםכאורח  עוברים לרכישה ם את, או אם  םחודשי

בצד ימין   הורדהלקישור  עם פתחנחלון הזמנה בנוסף כשאתם מסיימים את הרכישה , שלכם   דוא"ללהורדה ל  הקישור

 .מידיתלהוריד   שתוכלוכך  , המסומן בקו תחתון 
 

 

 
  

https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
http://www.crystalsandcrochet.com/
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 .בצורת מתומןאנו נכין שמיכה בגודל מלא  
 

 .למצוא באתר שלי  ניתן קישורים  , Woolwarehouseו Deramores -מ יםזמינ יםחוט מארזים של היהיו שלוש

 
 

 

Harmony  )הרמוניה(-  Stylecraft Special Double Knitting 

 .בתערובת הרמונית של צבעי פסטל רכים

 Cream, Parchment, Cypress, Lincoln, Apricot: מארז החוטים מכיל

 
 
 
 
 
 

Peace  (שלום)  Stylecraft Naturals –  יפה של כותנה ובמבוק,   טבעית תערובת

 .וים בטבלה מושלמת של צבעים שלו

 ,Ecru, Surf, Seafoam, Wedgewood, Coral, Azalea : מארז החוטים מכיל
Buttermilk  

 

 

 

 
 

Balance  (זון)אי  - Stylecraft Special Double Knitting   יפהפיה  עירוב ב  

 של צבעי הקשת עם כסף כצבע בסיס.

 ,Silver, Lipstick, Powder Pink, Spice : מארז החוטים מכיל
Clementine, Citron, Lemon, Green, Spring Green, Empire, 

Turquoise, Lapis, Cloud Blue, Proper Purple, Lavender 

 

 
 
 
 
 

 Octagonical -בפוסט ההכרות של הלהורדה   pdfבקובץ   לכל סיבוב ניתן למצוא את הצבעים 

 

לעבוד   םומצפה לראות את הצבעים שבחרת עליכם  המועדףוהחוט  שלכםלבחור את הצבעים  אתכם  תמעודד גם אני 

 .איתם

 

 :סה"כ כמות החוטים שתצטרכו היא

Normal Double Knit yarn –ply -8 –#3 weight  – קרושהת מסרגיארד.   4418 -מטר  4048 -כ G 4  מ"מ. 

 .' אינץ 67ס"מ /  170: סופיגודל 

 

Naturals  - ת קרושהמסרגיארד.  3852 -מטר  3528 -כ E  3.5 מ"מ. 

 .' אינץ 56ס"מ /  142: סופיגודל 

 

#4 weight -ply -10 –Worsted  –Aran - ת קרושהמסרגיארד.  4160 -מטר  4550 -כ I 5  מ"מ. 

 .' אינץ 73ס"מ /  185: סופיגודל 


