אמונה ( )Faithלסרוג יחד 2021
תרגום זה נעשה כדי לעזור למי שאינו דובר אנגלית להבין איך להצטרף ללסרוג יחד 2021
www.crystalsandcrochet
"לסרוג יחד" ( )CALימשך לאורך  8שבועות החל מיום שישי ה 17-לספטמבר .2021
כל חלק יפורסם ביום שישי בבוקר בשעה  9:00שעון אנגליה.
תוכלו למצוא את הקישור באתר שלי ובקבוצת הפייסבוק שלי .Helen’s Hookaholics
באתר שלי  www.crystalsandcrochet.comיש כלי תרגום בסיסי ,רק ללחוץ על הדגל ,בפינה הימנית העליונה בכל
עמוד ,ולבחור את הדגל של השפה שלך.
כדי לקבל את קובץ ה PDF-כל שבוע תצטרכו להגיע אל ראש העמוד של אותו החלק.
איפה שיופיע – בחירת אופציה ( –)choose an optionיש לבחור מתוך רשימת הבחירה ולהוסיף אל הסל,
מהסל יש לגשת אל הקופה הדוגמה היא בחינם ...להמשיך לסיום הרכישה ( .)check outיפתח חלון הזמנה עם
הקבצים וישלח אליך דואר אלקטרוני ,ו ..אם את חברה במנוי חינמי או חודשי יש לוודא שנכנסת לאתר ואז הכול
ישמר בלוח המחוון שלך תחת אוספי הקרושה שלי (.)my crochet collection

לעתים קרובות אני רואה אנשים ,שלא מכירים את העיצובים שלי ,אומרים שהם לא חושבים שהם יהיו מסוגלים
לעשות זאת .למרות זאת סורגים מתחילים רבים סרגו את העיצובים שלי ולמדו הרבה לאורך הדרך.
אז ,עבור "לסרוג יחד" של שנה זו הרגשתי שאני רוצה לעצב משהו שנראה מדהים אבל יהיה קל גם לסורגים
מתחילים ,עם ידע בסיסי בלבד ,לא רק לנסות אלא להצטיין בו.
בזמן שעיצבתי את השמיכה הזו המילים ששוב ושוב עברו במוחי היו – אמונה ( – )faithביטחון (– )confidence
תקווה ( -)hopeלהאמין (.)believe
אני מרגישה שהשנה שעברה והשנה ה זו לימדו אותנו כולנו קצת על אמונה בכך שלבסוף דברים מסתדרים .אנחנו
צריכים רק קצת סבלנות ותקווה ולהאמין שאנחנו יכולים להתגבר על הכול.
אמונה וביטחון בעצמנו מעניקים לנו את הביטחון להשיג כל דבר שנרצה.
ברגע שהבנת את התכ ים הבסיסיים בקרושה זה רק עניין פשוט של ללמוד איך לסרוג אותם יחד כדי ליצור תכים
רבים שונים ומיוחדים.
כדי לעזור יהיה מדריך תמונות ומדריך וידיאו מלא (במונחי אנגלית ארה"ב).
אמונה תתפרסם ב 8-חלקים ותהיה זמינה באנגלית במונחי בריטניה וארה"ב.
צוות מדהים של נשים תרגמו גם השנה את ה "לסרוג יחד" הזה לשפות הבאות –
דנית – הולנדית -צרפתית – גרמנית – עברית– איטלקית – רוסית – ספרדית
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♥ הדוגמה מוגנת ע"י חוקי זכויות יוצרים.
כל תרגום מותר רק עם אישור ממני ,אסור לחלוק כל חלק מהדוגמה/לסרוג יחד הזה.
אין להעתיק ,לשתף ,או לפרסם כל חלק של הדוגמה או התמונות שלי בכל פורמט שהוא.
♥ אפשר לשתף עם כל אחד ,קישור לאתר שלי או לחנות ה ,Ravelry-אפשר להדפיס את קבצי ה PDF-לשימוש
אישי בלבד ,אבל בבקשה לא לשנות ,או לשתף בכל דרך.
♥ בבקשה תאהבו ותכבדו אותי ,כמו שאני אוהבת ומכבדת אתכם♥ .

נסרוג שמיכה מרובעת בגודל מלא.
כמה חוט נצטרך?
תהינה זמינות  3ערכות של חוטים מ Deramores-ומ , Woolwarehouse-קישורים ניתן למצוא באתר שלי.
כל אחת מערכות החוטים כוללות כמות גדולה של חוט כדי לסרוג את שילוב הצבעים עד לגודל הסופי תוך שימוש
בגודל המסרגה המומלץ.
למרות זאת ,לכל אחד יש מתח סריגה שונה כך שאני ממליצה לסרוג ריבוע בדיקה קטן רק כדי לוודא שהגעת
לתוצאה המומלצת ויש לכם מספיק חוט.
כדי להכין ריבוע בדיקה לבחון את מתח הסריגה ,וכדי לראות מהו גודל המסרגה המתאים לך ביותר ,בבקשה ראה
את המדריך הזה .Tension and Gauge.
אני תמיד מעודדת ליצור שילובי צבעים משלכן כדי להפוך את השמיכה שלכן לאישית ,לכן או לאדם בר המזל שיקבל
אותה כמתנה.
הכמות הסופית של החוט שתדרשו לו היא:
חוט רגיל  – Double Knitמשקל  – 8-ply - #3בערך  4500מטר –  4921יארד –
מסרגה  4מ"מ  – Gהגודל הסופי  165ס"מ 65 /אינץ'
 – Naturalsבערך  3505מטר –  3834יארד –
מסרגה  3.5מ"מ .גודל סופי 137 :ס"מ 54 /אינץ'( .דומה ל) 4-ply whirls/twirls -
 – Worsted - Aranמשקל  – 10-ply - #4בערך  4704מטרים –  5144יארד-
מסרגה  4מ"מ  .Hגודל סופי  178ס"מ  70/אינץ'.

כמות החוט שתדרש תלויה בכמות הצבעים שתבחרו לעשות בהם שימוש.
בבקשה תראו את הפרטים של חבילות החוטים מתחת כדי לקבל מושג.
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 תקווה- Hope
Stylecraft Bellissima DK
3 x Crystal Blue
3 x Bashful Blue
3 x Totally Teal
6 x Single Cream
3 x Toasted Almond
 מ"מ4 מסרגה מומלצת
 ס"מ165/' אינץ65 .גודל סופי משוער
 יארד4686 / מטר4285 -שימוש בערך ב
 ביטחון- Confidence
Stylecraft Special Double Knitting

3 x Grass Green
4 x Proper Purple
3 x Fiesta
2 x Lemon
3 x Turquoise
2 x Magenta
G  מ"מ4 מסרגה מומלצת
 ס"מ165/' אינץ65 .גודל סופי משוער
 יארד4385 / מטר4010 -שימוש בערך ב
 להאמין- Believe
Stylecraft Naturals Cotton Bamboo

1 x Chalk
4 x Dove
3 x Dusk
2 x Blush
3 x Pale Pink
3 x Lavender
1 x Spring Green
E -  מ"מ3.5 מסרגה מומלצת
 ס"מ137/' אינץ54 .גודל סופי משוער
 יארד3834 / מטר3505-שימוש בערך ב
 עם הצבעים לכל סיבוב בפוסט ההכרות עם אמונה עם המידע על חבילות החוטיםPDF-ניתן למצוא את קובץ ה

XX באהבה הלן
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