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 סיכת שאל מפתיעה

 

 ...דוגמאות וצבעים, בכל מיני גדלים, ממש אוהבת שאלים אני 

 ...ותמיד תמיד אני מחפשת עם מה לסגור את השאל

 ...שיקית ובמחיר הגון, מדליקה שתהיהסיכה : עד היום לא מצאתי את הסיכה שתתאים לי

בראשי רעיון חיפשתי סיכה שתתאים לו הבריק , השאל המשולש שליכאשר עיצבתי את 

, תה די ברורה לי ומייד סרגתי אחת כזאתיהדוגמה לסיכה הי .להכין אחת כזאת בעצמי

 ...המקל שיתפוס את השאל לסיכה2תה למצוא את הפיןיהבעיה הי

 ......ואזניסיתי מספר דרכים 

 ? איך לא חשבו על זה קודם

 ...הנחו עיני על סט מסרגות לסריגת צמות ומצאתי את הפיתרון הגאוני הז

  ?נכון שזה הדבר הכי מתבקש שיש לסיכה? מה אתם אומרים

 

 ...כך נולדה סיכת השאל

 

  

https://www.facebook.com/hatchalotsarit/
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 .של מיני לסרוג יחד השאל המשולש שלי 3הסיכה עוצבה כחלק 

 Ravelry ב ,   (תוכלו להירשם ולקבל עדכונים למייל) בבלוג שלימפורסמות לשאל  ההוראות 

 .התחלות פשוט ליצורוגם תוכלו לקבל עדכונים בדף הפייסבוק 

 , לסרוג יחד ישראל הפייסבוקשיתוף תמונות והתייעצויות בקבוצת 

 .אשר מארחת את הפרויקט   CROCHET ALONG-CAL   הפייסבוקבוצת ובק

 hatchalot_simply_create#תוכלו לתייג באינסטגרם 

 

 כאןוגם  כאןתוכלו למצוא  לשאל לוח הזמנים והחומרים הנדרשים, את קובץ ההכרות

  כאןתוכלו למצוא  1את חלק 

 כאןסיומת הפונפונים תוכלו למצוא   - 2חלק  את

 : חומרים

 (גם שאריות של חוטים יתאימו)חוט כלשהו בצבע שתבחרו 

 ינא ה קצת יותר קטנה מהמסרגה המומלצתהמלצתי להשתמש במסרג -מסרגת קרושה 

 .מ"מ 5 הגרסמל ץלמומה טוחל מ"מ 4.5 השורק תגרסמב יתשמתשה

       סט מסרגות לסריגת צמות

 

 

 :מקרא

 עין שרשרת -ש "ע

 עין שטוחה –ט "עש

 חצי עמוד -ע "ח

 עמוד –' עמ

 תמונה -ת 

  

https://www.facebook.com/hatchalotsarit/
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/
http://hatchalotsarit.co.il/mtsmc-intro/
http://www.ravelry.com/patterns/library/my-triangle-shawl-mini-cal
http://hatchalotsarit.co.il/mtsmc-part-1/
http://hatchalotsarit.co.il/mtsmc-part-2/
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 :ההוראות

 .לולאה ליצירת הראשונה ש"לע ט"עש, ש"ע 15

 

 

 : 1 סיבוב

 .החוט לקצה מעל גם סורגת אני יותר נקי מראה לקבל כדי :הערה

 (.ע"ח 40).הראשון ע"לח ט"בעש לסגור, ללולאה מסביב ע"ח 40, (לא נספרת) ש"ע 1

 

https://www.facebook.com/hatchalotsarit/
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 :2 סיבוב

 עליו שדילגנו בתך' עמ, הבא בתך' עמ, הראשון התך על לדלג, (כתך נספרת לא)  ש"ע 1

 שדילגנו בתך' עמ, הבא בתך' עמ, הבא התך על לדלג), (נוצרה תאח הצלבת איקס קדמית)

 (.הצלבות איקס קדמיות 20) .שנסרג הראשון' העמ לראש ט"בעש לסגור, X 11( עליו

 

 

 .קצוות ולהכניס החוט את לנתק

https://www.facebook.com/hatchalotsarit/
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 ...בסיכה המפתיע לחלק ועכשיו

 

 של מהמסרגות אחת את לוקחים, לסגור שרוצים במקום השאל על הסיכה את מניחים

 שוב אותה ומוציאים השאל צדדי 2 את שתתפוס כך הסיכה בתוך אותה נועצים,  הצמות

 ...הסיכה לכיוון

 

 

https://www.facebook.com/hatchalotsarit/
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 !!!השאל סיכת של הפין בתור משמשת הצמות מסרגת? ניחשתם

 ?נכון מגניב

 

 !!!תתחדשו

 

 לראות את השאל המשולש שלכםאשמח אפילו שתתייגו אותי כך אוכל , שתפו את התמונות

 !!! עם סיכת השאל המפתיעה

 פשוט ליצור

 שרית

 

https://www.facebook.com/hatchalotsarit/

