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 שלי משולשהשאל ה -לסרוג יחד מיני  

 סיומת פונפונים - 2חלק 

 
 ...עכשיו הגיע שלב הסיומות, עיקר השאל כבר מוכן, הי

 הצלעות /ואת , ד של השאלבבל תאח לאורך צלעאני בחרתי להוסיף את סיומת הפונפונים 

אתם תוכלו לסרוג כמוני או להכניס את העיצוב והעדפות , להשאיר כפי שהם הנותרות

עמודים בצלעות חצאי שורת עם או לסיים  לצלע השנייהלהוסיף פונפונים , האישיות שלכם

 .הנותרות

וגם  Ravelry ב ,   (לתוכלו להירשם ולקבל עדכונים למיי) בבלוג שליההוראות מפורסמות 

 .התחלות פשוט ליצורתוכלו לקבל עדכונים בדף הפייסבוק 

 , לסרוג יחד ישראל שיתוף תמונות והתייעצויות בקבוצת הפייסבוק

 .אשר מארחת את הפרויקט   CROCHET ALONG-CAL   ובקבוצת הפייסבוק

 hatchalot_simply_create#תוכלו לתייג באינסטגרם 

 

 

http://hatchalotsarit.co.il/
http://www.ravelry.com/people/saritgrinberg
http://www.ravelry.com/people/saritgrinberg
https://www.facebook.com/hatchalotsarit/
https://www.facebook.com/groups/1695414864015506/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/?fref=ts
https://www.instagram.com/hatchalot_simply_create/
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 א

 כאןוגם  כאןלוח הזמנים והחומרים הנדרשים תוכלו למצוא , את קובץ ההכרות

 כאןעיקר השאל נמצא  - 5חלק 

 ? מוכנים לחלק השני

 םינופנופ תמויס - 2 קלח

 :מקרא

 עין שרשרת -ש "ע

 עין שטוחה -ט "עש

 חצי עמוד -ע "ח

 עמוד -' עמ

 תמונה -ת 

   :הערה

 , 1שנוצרו בחזרות על שורה " המרווחים"הפונפונים נסרגים בין שורות 

 (5נקודת סיום חלק )למעט הפונפון הראשון שנסרג לראש העמוד האחרון בשורה האחרונה 

 .ש הראשונה שנסרגה בתחילת השאל"והפונפון האחרון שנסרג לע

 

 שורת הפונפונים

סוף השורה שנסרגה נמצאת למעלה והשורה האחרונה כאשר לפניכם  העבודה את  להניח

למעשה לא ) , (ימין לסורגים ביד שמאל) האחרונה שנסרגה נמצאת מצד שמאל שלכם

שמאלה לסורגים ) רק מסובבים ימינה, הופכים את העבודה בסיום סריגת השורה האחרונה

 ( (ביד שמאל

 

 

 

 

 

 

 5נקודת סיום חלק 

כיוון סריגת  כיוון הסריגה

 הפונפונים

http://hatchalotsarit.co.il/mtsmc-intro/
http://www.ravelry.com/patterns/library/my-triangle-shawl-mini-cal
http://hatchalotsarit.co.il/mtsmc-part-1/
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 , [5ת]ש "ע 7*

להכניס את המסרגה לתך , ללפף חוט על המסרגה) :לסרוג[ /ת]מהמסרגה  השנייהש "בע

ללפף , [5,1ת ]פעמים  /( לולאות /למשוך דרך , ללפף, [3ת]להוציא לולאה , ללפף, המצוין

 ,ראשון חצי פונפוןנוצר - [/ת] הלולאות שעל המסרגה 3 למשוך דרך כל 

 

 

 



 

 

 7מתוך  5עמוד     השאל המשולש שלי                               /5125/2/05  
  התחלות פשוט ליצורסטודיו  -י שרית גרינברג "עיצוב מקורי ע

  כל הזכויות שמורות
 

 

 

 ,[7ת]ש "ע 3

להכניס את המסרגה לתך , ללפף חוט על המסרגה) :לסרוג[ 8ת]ש השלישית מהמסרגה "בע

, [50,55ת ]פעמים  /( לולאות /למשוך דרך , ללפף, [9ת]להוציא לולאה , ללפף, המצוין

 ,שני חצי פונפוןנוצר  -[ 21ת]הלולאות שעל המסרגה  3 ללפף למשוך דרך כל 
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ש שנסרגו "ע 7מתוך  1ש ה "למעשה זאת ע) לחצי הפונפון הראשוןשמתחת  ש"ט לע"עש

 ,( [53ת] חלהבהת

  ,* [55ת]ש "ע 5

 .הראשוןנוצר הפונפון  -[ 51ת]ש שנסרגו "ע 7בבסיס לראש העמוד שנמצא  ט"שע

 ,(**(1ל שורה מהחזרה עשנוצר )הבא   במרווח ט"עש, פעם אחת *עד * מ  לסרוג** 

  ,שמגיעים למרווח האחרוןעד  **עד ** מ  לחזור 

 / X( ש הראשונה שנסרגה בתחילת השאל"לעט "עש ולסיים עם *עד * מ  פעם אחת לסרוג)

  !!!עדיין לא לחתוך את החוט [.57ת]פעמים 
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 !!!סיימתם לסרוג את הפונפונים לאורך צלע אחת

 :עכשיו תוכלו

 .להשאיר את השאל כמו שהוא ללא תוספות : 5אפשרות 

נים הפונפולסרוג את )שורת העמודים האחרונה שנסרגה לסרוג פונפונים לאורך : /אפשרות 

 (.עמודים 3האחרון יהיה ברווח של , עמודים /כל 

 .ע מסביב לצלעות בהם לא נסרגו הפונפונים"לסרוג ח :3אפשרות 

 .ולהכניס קצוות לחתוך את החוט
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 !!!השאל שלכם מוכן

 ...אוכל לראות את השאל המשולש שלכם יתוא וגייתת םא, שתפו את התמונות

 ...לשאל ומפתיעה תמסתורי סיכה  -  3שבוע הבא  לחלק בניפגש 

 ...פשוט ליצור

 שרית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


