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Friends Around the World 
CAL 

פרויקט  –חברים מכל העולם 
 לסרוג ביחד

Melbourne 
 מלבורן

By Shelley Husband  

  מאת שלי הסבנד

 :נדרש 

 100  10מטר של צמר בעובי PLY 

 85  8מטר של צמר בעובי ply 

 ממ 5 ת קרושהמסרג 

 הערות

עיני  2 "אם אתם משנים צבעים, אני מציעה שתסיימו את הסיבוב עם
 "עיני שרשרת ולסגור בעין שטוחה 3" או  "שרשרת, לסגור בעין שטוחה

בהתאם לסיבוב בו אתם נמצאים וחברו צבע חדש עם תך עומד. סרטון 
  כאןממחיש כיצד לעשות זאת  הוידיאו

  לשימושכם.  5יש תמונות עבור כל סיבוב וסיבוב בסוף המסמך החל מעמוד 
  שמתי אותם בסוף כדי שתוכלו להדפיס בנפרד את ההוראות הכתובות   
 .3-ו 2בעמודים                                       

 בערוץ היוטוב שליאם ישנם תכים או טכניקות שחדשות לכם אתם מוזמנים לצפות 

https://youtu.be/bR37kfrRJ24
https://youtu.be/bR37kfrRJ24
https://www.youtube.com/channel/UCvF2LXTlb2kpQFQXy0sg4NA
https://www.youtube.com/channel/UCvF2LXTlb2kpQFQXy0sg4NA
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 תכים בשימוש

 שרשרתעין 

 עין שטוחה

 תכיםתך/

 נספר כתך –– עיני שרשרת התחלתיות

 כאןוידאו  –חצי עמוד 

 כאןוידאו  -עמוד מקוצר 

 כאןוידאו  –עמוד 

 כאןוידאו  -כפול  עמוד

  

 הדוגמא

לראשונה בעין  עין השרשרת האחרונה לסגור את ואז  עיני שרשרת 4התחלו בטבעת קסם או 
 שטוחה ליצירת טבעת.

 1סיבוב 

עין שרשרת**, עמוד כפול,  1 עין שרשרת, עמוד כפול,  1 ( *עיני שרשרת התחלתיותעיני שרשרת ) 4
עין  1לחזור מ* עד ** פעם אחת, עמוד כפול, ועיני שרשרת, עמוד כפול*, לחזור מ* עד * פעמיים  3

 עיני השרשרת ההתחלתיות.של  שרשרת, לסגור בעמוד מקוצר לעין הרביעית

 {בפינה עיני שרשרת 3 רווח X  4-עין שרשרת בכל צד ו 1רווח  X  2-ו תכים 3}

  2סיבוב 

עין  1וד בעין הבאה, חצי עמוד ברווח מ] חצי ע X 2, *הסוגר חצאי עמודים מעל העמוד המקוצר 2
 2עיני שרשרת,  2, יםי עמודאחצ 2)עיני שרשרת  3ברווח של שרשרת[, חצי עמוד בעין הבאה**, 

ברווח של התך  יםי עמודאחצ 2לחזור מ* עד ** פעם אחת, ו( *, לחזור מ* עד * פעמיים יםי עמודאחצ
 עין שרשרת, לסגור בחצי עמוד לחצי עמוד הראשון. 1הראשון, 

 עיני שרשרת בפינות{ 2רווח  X  4 תכים בכל צד ו 9}

 3סיבוב 

 

ברווח של שתי עיני העיניים הבאות**,  9-(, * עמוד בעיני שרשרת התחלתיותעיני שרשרת ) 3
עמוד  לחזור מ* עד ** פעם אחת,ועיני שרשרת, עמוד(  * לחזור מ* עד * פעמיים  2)עמוד, שרשרת 

עיני השרשרת עין שרשרת, לסגור בחצי עמוד לעין השלישית של  1ברווח של התך הראשון, 
 ההתחלתיות

 {עיני שרשרת בפינות  2רווח  X  4ו בכל צד,  תכים 11}

https://youtu.be/eG_mpXY6wFk
https://youtu.be/eG_mpXY6wFk
https://youtu.be/NxnfyohKvyM
https://youtu.be/NxnfyohKvyM
https://youtu.be/417dyA0fdyg
https://youtu.be/417dyA0fdyg
https://youtu.be/417dyA0fdyg
https://youtu.be/417dyA0fdyg
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 4סיבוב 

עיני שרשרת,  2ם הבאות**, )חצי עמוד, יעני 11-, *חצי עמוד ברהסוג חצי עמוד מעל החצי העמוד
לחזור מ* עד ** פעם אחת, חצי עמוד ועיני שרשרת*, לחזור מ* עד * פעמיים  2חצי עמוד( ברווח 

 עין שרשרת, לסגור בחצי עמוד לחצי עמוד הראשון. 1 ברווח של התך הראשון, 

 {עיני שרשרת בפינות  2רווח  X  4 ו בכל צד, תכים 13}

 5סיבוב 

עין, עמוד כפול בעין  1מעל עין שרשרת, לדלג  X [1 6, *)עיני שרשרת התחלתיות(עיני שרשרת  4
עיני   2עיני שרשרת, עמוד כפול( ברווח  3**, )עמוד כפול, עין  1לדלג מעל עין שרשרת,  1הבאה[, 

 1עמוד כפול ברווח של התך הראשון,  פעם אחת, לחזור מ* עד **ושרשרת*, לחזור מ* עד * פעמיים 
 .תחלתיותהעיני השרשרת העין שרשרת, לסגור בעמוד מקוצר לעין הרביעית של 

 {עיני שרשרת בפינות 3רווח  X 4-בכל צד ועין שרשרת  1רווח  X  7, ו תכים  8}

 6סיבוב 

עין  1]חצי עמוד בעין הבאה, חצי עמוד ברווח  X 7, *הסוגר חצאי עמודים מעל העמוד המקוצר 2
עיני  3חצאי עמודים( ברווח  2עיני שרשרת   2חצאי עמודים,  2שרשרת[, חצי עמוד בעין הבאה**, )

חצאי עמודים ברווח של התך  2לחזור מ* עד ** פעם אחת, ושרשרת*, לחזור מ* עד * פעמיים 
 וד הראשון.עין שרשרת, לסגור בחצי עמוד לחצי עמ 1הראשון, 

 עיני שרשרת בפינות{ 2רווח  X 4 -בכל צד ו תכים 19}

 7סיבוב  

עיני שרשרת,  2 ,העיניים הבאות**, )עמוד 19-(, *עמוד בעיני שרשרת התחלתיותעיני שרשרת ) 3
לחזור מ* עד ** פעם אחת, עמוד ברווח של ועיני שרשרת*, לחזור מ* עד * פעמיים  2עמוד( ברווח 

 .תחלתיותהשרשרת ההעיני של שלישית העין ר בחצי עמוד לעין שרשרת, לסגו 1התך הראשון, 

 עיני שרשרת בפינות{ 2 רווח X 4 -בכל צד ו תכים 21}

 

 8סיבוב  

עיני שרשרת, חצי  2**, )חצי עמוד, הבאים תכים 21-, *חצי עמוד בהסוגר חצי עמוד מעל החצי עמוד
לחזור מ* עד ** פעם אחת, חצי עמוד ברווח ועיני שרשרת*, לחזור מ* עד * פעמיים  2עמוד( ברווח 

 עין שרשרת, לסגור בחצי עמוד לחצי עמוד הראשון. 1של התך הראשון,

 {עיני שרשרת בפינות  2רווח  X 4 -בכל צד  ו תכים 23}

 

 9סיבוב 

עין אחת, עמוד כפול 1מעל  עין שרשרת, לדלג  11X  [1(, עיני שרשרת התחלתיותעיני שרשרת ) 4
 2עיני שרשרת, עמוד כפול( ברווח  3**, )עמוד כפול, עין  1מעל עין שרשרת, לדלג  1בעין הבאה[, 

ברווח של התך  עמוד כפוללחזור מ* עד ** פעם אחת, ועיני שרשרת, לחזור מ* עד * פעמיים 
 .תחלתיותהעיני שרשרת השל  בעמוד מקוצר לעין הרביעיתעין שרשרת, לסגור  1הראשון, 

 עיני שרשרת בפינות{ 3 רווח X 4 -בכל צד וין שרשרת ע 1 רווח X 12 -וים תכ 13}
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 10סיבוב 

עין  1]חצי עמוד בעין הבאה, חצי עמוד ברווח 12X, *הסוגר חצאי עמודים מעל העמוד המקוצר 2
עיני  3חצאי עמודים( ברווח  2עיני שרשרת,  2חצאי עמודים,  2שרשרת[, חצי עמוד בעין הבאה**, )

כים חצאי עמודים ברווח של הת 2לחזור מ* עד ** פעם אחת, ושרשרת*, לחזור מ* עד * פעמיים 
 עין שרשרת, לסגור בחצי עמוד לחצי עמוד הראשון. 1, הראשונים

 עיני שרשרת בפינות{ 2 רווח X 4 -בכל צד ו תכים 29}

 

 11סיבוב 

עיני שרשרת,  2 ,עיניים הבאות**, )עמוד 29-(, *עמוד בעיני שרשרת התחלתיותעיני שרשרת ) 3
לחזור מ* עד ** פעם אחת, עמוד ברווח של ועיני שרשרת*, לחזור מ* עד * פעמיים  2 עמוד( ברווח 

 .תחלתיותהעיני שרשרת העין שרשרת, לסגור בחצי עמוד לעין השלישית של  1התך הראשון, 

 עיני שרשרת בפינות{ 2 רווח X 4 -בכל צד ו תכים 31}

 

 12סיבוב 

עיני שרשרת,  2העיניים הבאות**,)חצי עמוד,  31-, *חצי עמוד בהסוגר חצי עמוד מעל החצי עמוד
לחזור מ* עד ** פעם אחת, חצי עמוד ועיני שרשרת*, לחזור מ* עד * פעמיים  2חצי עמוד(, ברווח 

 עין שרשרת, לסגור בחצי עמוד לחצי עמוד הראשון. 1ברווח של התך הראשון, 

 עיני שרשרת בפינות{ 2 רווח X 4 -בכל צד ו תכים 33}

 

 13סיבוב 

עיני שרשרת, חצי  2הבאות** )חצי עמוד,  עיניים 33-, *חצי עמוד בהסוגר חצי עמוד מעל החצי עמוד
לחזור מ* עד ** פעם אחת, חצי עמוד ברווח ועיני שרשרת*, לחזור מ* עד * פעמיים  2עמוד( ברווח 

 עין שרשרת, לסגור בחצי עמוד לחצי עמוד הראשון. 1של התך הראשון, 

 עיני שרשרת בפינות{ 2 רווח X 4 -עיניים בכל צד ו 35}

 

 14סיבוב 

עיני שרשרת, חצי  2הבאות**, )חצי עמוד,  העיניים 35-, *חצי עמוד בהסוגר  עמוד מעל חצי עמודחצי 
לחזור מ* עד ** פעם אחת, חצי עמוד ברווח ועיני שרשרת*, לחזור מ* עד * פעמיים  2עמוד( ברווח 

 עין שרשרת, לסגור בחצי עמוד לחצי עמוד הראשון. 1של התך הראשון,

 עיני שרשרת בפינות{ 2 רווח X 4 -עיניים בכל צד ו 37}

 



Melbourne by Shelley Husband for the Friends Around the World CAL 2016 

http://spincushions.com/ 

 15סיבוב 

עיני שרשרת, חצי  2עיניים הבאות**, )חצי עמוד,  37-, *חצי עמוד בהסוגר חצי עמוד מעל החצי עמוד
לחזור מ* עד ** פעם אחת, חצי עמוד ברווח ועיני שרשרת*, לחזור מ* עד * פעמיים  2עמוד( ברווח 

 ין שטוחה לחצי עמוד הראשון. לחתוך ולאבטח קצוות.עיני שרשרת, לסגור בע 2של התך הראשון, 

 עיני שרשרת בפינות{ 2 רווח  X 4 -עיניים בכל צד ו 39}
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 נפרדבתמונות של כל סיבוב 

1סיבוב  2סיבוב    

  

3סיבוב   4סיבוב     

  

  6סיבוב    5סיבוב  
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7סיבוב    

 

  8סיבוב 

 

  9סיבוב 

 

  10סיבוב  
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  11סיבוב  

 

  12סיבוב  

 

  13סיבוב  

 

  14סיבוב  

 

  15סיבוב  
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 סיימתם.  –וזהו 

 

 

 Friends Aroundלפרטים נוספים על פרויקט חברים מסביב לעולם של לסרוג יחד, היכנסו לעמוד 
the World CAL Event Page  או בפייסבוקCrochet Along Group-CAL  . 

ניוזלטר )מידעון( שאר מעודכנים לגבי הפרויקטים שלי, הירשמו לילה דיכ
newsletters-my-for-up-m/signhttp://spincushions.co. לכיף בסריגה בקרו ב-

http://spincushions.com/  אם אתם מעוניינים ליצור איתי קשר מכל סיבה שהיא, אנא כתבו לי .
  . תהנו!shelley@spincushions.comאימייל בכתובת: 

אין לשווק או לייצר את הדוגמא הזו. ניתן למכור דוגמאות עשויות מדוגמא זו אם אתם מאזכרים אותי 
 . תודה!”Spincushions או Pattern by   Shelley Husband“כמעצבת: 

https://www.facebook.com/events/1526445664325311/
https://www.facebook.com/events/1526445664325311/
https://www.facebook.com/events/1526445664325311/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://spincushions.com/sign-up-for-my-newsletters
http://spincushions.com/
mailto:shelley@spincushions.com

