פרחים לט"ו בשבט הדרכת סריגה
הי! כנראה שעשיתי לכם חשק לסרוג וחשק לפרחים .ההוראות מיועדות למי שיודע לסרוג את הבסיס
במסרגה אחת –מכיר מושגים כמו עין שרשרת חצי עמוד וכולי .מי שלא מוזמן לבדוק סרטונים ביוטיוב
שמלמדים איך להתחיל לסרוג במסרגה אחת .בחלק מהפרחים יש הוראות כתובות בלבד בחלק
מצורף גם תרשים סריגה לטובת מי שיודע לקרוא.
פרח-שישה עלי כותרת.

שמונה עני שרשרת לסגור לעיגול.
שורה  3-1עני שרשרת ,עמוד*  6עני שרשרת  3עמודים* לחזור עוד  4פעמים מ*  6עני שרשרת
עמוד ולחבר בעין שטוחה..
שורה -2עין שרשרת לדלג על עמוד אחד לסרוג בתוך  6עני השרשרת* -חצי עמוד ,עמוד קצר7 ,
עמודים ,עמוד קצר ,חצי עמוד.עין שרשרת לדלג על עמוד אחד ולסרוג עין שטוחה בעמוד הבא .לחזור
מ* עוד חמש פעמים לחבר לעין הראשונית ולנתק חוט.
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נרקיס מלך הביצה

מרכז-בצבע צהוב או כתום
 4עני שרשרת לחבר לעיגול בעין שטוחה.
סיבוב-1עין שרשרת+חמישה חצאי עמודים בטבעת (סהכ  )6לחבר בעין שטוחה.
סיבוב -2לסרוג רק בלולאה הקידמית!
 3עני שרשרת ועמוד באותה עיין .שני עמודים בכל אחד מחצאי העמודים הבאים לסגור בעין שטוחה.
סהכ  12עמודים .לנתק חוט.
נוצר הגביעון הפנימי-להחזיק אותו כך שאחת האצבעות בפנים כדי למנוע מהעבודה להסתובב.
להתחיל לסרוג בלולאה האחורית של ששת חצאי העמודים.
להעלות שש עני שרשרת-לדלג על עין אחת ובחמשת הבאות לסרוג לפי הסדר-חצי עמוד ,עמוד קצר,
עמוד ,עמוד כפול ועמוד משולש להתחבר בעין שטוחה לעין הבאה בעיגול ולחזור עוד חמש פעמים.
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חרצית ,כריזנטמה מרגנית או חמניה....
מרכז הפרח-צבע צהוב או כתום בהיר או חום.
 -1שש עני שרשרת לסגור לעיגול (או טבעת קסם) ועליו שישה חצאי עמוד.
 -2עין שרשרת וחצי עמוד באותה עין ,שני חצאי עמודים בכל אחד מחצאי העמודים
הבאים(.סה"כ )12לנתק חוט.
לחבר צבע לבן או צהוב בהיר-לסרוג בין כל שני חצאי עמודים  11עני שרשרתעלי כותרת
שמתחברות לחצי עמוד בעין שטוחה-סה" כ  12עלי כותרת .לנתק את החוט.

וריאציות-
-1לסרוג בלולאה הקידמית עלי כותרת מ  8עלי שרשרת לעבור ללולאה האחורית ולסרוג
שורה נוספת של עלי כותרת הפעם מ 12עני שרשרת.
-2להמשיך להגדיל את העיגול המרכזי על ידי סריגת שתי עניים בכל עין מהשורה הקודמת
עד לגודל הרצוי .לסרוג שתי שורות של עלי כותרת כמו קודם אחת בלולאה הקידמית ואחת
באחורית.

פרח פיצפיצון
שתי עני שרשרת ועוד  9חצאי עמודים בעין השניה מהמסרגה .לחבר בעין שטוחה לעיגול (סהכ )10
*שתי עני שרשרת ,לסרוג עמוד ועמוד קצר בעין הראשונה לחבר בעין שטוחה בחצי העמוד הבא*.
לחזור מ * עד * עוד  4פעמים לסיים בעין שטוחה.

Kalinkastudio.com

Irish Rose

-1שתי עני שרשרת לסרוג  6חצאי עמודים בעין השניה מהמסרגה-לסגור בעין שטוחה.
6 -2עני שרשרת* ,עמוד ושלוש עני שרשרת* ,לחזור מ* עד * עוד  5פעמים.
-3עין שרשרת וחצי עמוד בעמוד מהשורה הקודמת-.לסרוג ברווח בין העמודים-עמוד קצר3 ,
עמודים עמוד קצר וחצי עמוד בעמוד מהשורה הקודמת.לחזור עוד  5פעמים.
-4עוברים לסרוג את השכבה השניה של העלים-בצד האחורי של הסריגה.
חמש עני שרשרת לחבר אותם לחצי עמוד מהשורה הקודמת מהצד האחורי שלו-בעין
שטוחה ,לחזור עוד  5פעמים.
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 -5עין שרשרת וחצי עמוד בעין השטוחה-לסרוג בתוך חמשת עני השרשרת שעכשיו סרגנו
בצד האחורי-עמוד קצר 5 ,עמודים ,עמוד קצר .חצי עמוד בעין השטוחה .לחזור עוד 5
פעמים.

ניתן להגדיל את הפרח עוד על ידי סריגה של עוד שורות מאחורי כל שורת עלי כותרת-כל
שורת שרשרת גדולה בשתי עניים משורת השרשרת הקודמת ( )....,7 ,3,5ובכל פעם
מתחילים ומסיימים בעמוד קצר וסורגים מספר עמודים כמספר עני השרשרת.

פרחי שקד apple blossoms ,או סקורה (פרחי דובדבן)
חוט כותנה מסרגה מס' .2
מתחילים בורוד-שני עני שרשרת  ,לסרוג  9חצאי עמודים בעין השניה מהמסרגה .להדק ולסגור.
מקבלים עיגול עם  10חצאי עמודים ורודים.
מחברים צבע חדש לבן בעיין הראשונה-סורגים רק בלולאה האחורית!
בעיין השנייה סורגים  4עמודים בעיין השלישית עין שטוחה בעיין הרביעית  4עמודים ...ממשיכים
עד הסוף-מקבלים  5עלי כותרת לבנים .סוגרים ומנתקים את החוט.
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עלה עגול
להעלות  5עיניי שרשרת ולחבר לעיגול.
להעלות  3עני שרשרת ולסרוג עוד  8עמודים בתוך העיגול .לסרוג עמוד כפול picotעמוד כפול ועוד
שמונה עמודים .לחבר לשלוש עני השרשרת הראשונות בעין שטוחה .אפשר להוסיף עוד כמה עני
שרשרת בתור פטוטרת לעלה picot( .סורגים ככה 3-עיני שרשרת מחברים את העין האחרונה לעין
הראשונה בעין שטוחה).

אני מקווה שההדרכה היתה לכם שימושית ושהצלחתם לסרוג ממנה משהו ששימח אתכם!
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