תרגום הוראות סריגה ועוד .....אוליבר הפילפילון

הקדמה:
אוליבר – בובת הפילפילון  -נסרג בצורה אופיינית לבובות אמיגורומי מסורתיות .הווה אומר ,נסרג בחלקים,
כאשר כל חלק נסרג בנפרד ובסיום מחוברים כל החלקים יחד .את החלקים סורגים בספירלה רציפה ,ללא
סגירה של הסיבובים ,על-מנת להימנע מהיווצרות "צלקת" הפוגעת במראה הסופי של הבובה .בסיום סריגת
כל חלק ,יש להשאיר שארית חוט ארוכה (כ 03-ס"מ) לתפירת החלקים בסיום.
אני סרגתי את אוליבר בחוט אקרילן מיקרופייבר אנטיבקטריאלי כפול בצבע אפור בהיר (את החוטים ניתן
להשיג אצלי) ובמסרגה במידה  .3.75mmמודה ,עשיתי בו גם כמה שינויים אבל הוא מתוק גם אם תסרגו
אותו בדיוק ככה ,כמו בהוראות( .ההוראות המובאות כאן זהות למקור).
העיניים של אוליבר הן עיניים בטיחותיות ,המיועדות לבובות (את העיניים ניתן להשיג אצלי) .העיניים
הבטיחותיות נסגרות בשיטת אזיקון שאינה מאפשרת להן להיפתח ועל-כן ,הן בטוחות לשימוש ומשחק של
ילדים צעירים .מי שאינה בטוחה בהן ,יכולה לסרוג או לתפור עיניים.
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החומרים הדרושים:
חוט אקרילן מיקרופייבר אנטיבקטריאלי אפור בהיר
מסרגה 3.75mm
עיניים בטיחותיות
אקרילן למילוי
מחט צמר (מומלץ ללא שפיץ)
מספריים

קיצורים:
ט"ק = טבעת קסם
ע"ש = עין שרשרת  /עיני שרשרת
ח"ע = חצי עמוד  /חצאי עמודים
עמ' = עמוד  /עמודים
צמ' = צמצום

גוף:
.1
.2
.0
.4
.5
.6
.7
.1

 6ח"ע לתוך ט"ק ()6
 2ח"ע בכל עין בסיבוב ()12
(ח"ע 2 ,ח"ע בעין הבאה) עד סוף הסיבוב ()11
(ח"ע  2 ,2Xח"ע בין הבאה) עד סוף הסיבוב ()24
(ח"ע  2 ,0Xח"ע בעין הבאה) עד סוף הסיבוב ()03
(ח"ע  2 ,4Xח"ע בעין הבאה) עד סוף הסיבוב ()06
ח"ע בכל עין בסיבוב
(ח"ע  2 ,5Xח"ע בעין הבאה) עד סוף הסיבוב ()42

 .9-17ח"ע בכל עין בסיבוב
( .11ח"ע  ,5Xצמ') עד סוף הסיבוב ()06
 .19ח"ע בכל עין בסיבוב
( .23ח"ע  ,4Xצמ') עד סוף הסיבוב ()03
 .21ח"ע בכל עין בסיבוב
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( .22ח"ע  ,0Xצמ') עד סוף הסיבוב ()24
לסיים בעין שטוחה לחצי העמוד הבא ולסגור .למלא באקרילן.
*** המלצה שלי – מילוי האקרילן צריך להיות צפוף ומהודק .זכרו ,עם הזמן נפח האקרילן יורד מעט (ממש כמו בכריות) ואם
לא מילאתן מספיק ,הבובה הופכת להיות שמוטה וחסרת נפח*** .

ראש:
מתחילים מהחדק
.1
.2
.0
.4
.5

 6ח"ע לתוך ט"ק
 2ח"ע בכל עין בסיבוב ()12
ח"ע בלולאה אחורית של כל עין בסיבוב
(ח"ע  ,2Xצמ') עד סוף הסיבוב ()9
ח"ע ,עמ'  ,4Xח"ע ,עין שרשרת )9( 0X

 .6-1ח"ע בכל עין בסיבוב
( .9ח"ע  2 ,2Xח"ע בעין הבאה) עד סוף הסיבוב ()12
 .13ח"ע בכל עין בסיבוב
( .11ח"ע  2 ,0Xח"ע בעין הבאה) עד סוף הסיבוב ()15
( .12ח"ע  2 ,4Xח"ע בעין הבאה) עד סוף הסיבוב ()11
( .10ח"ע 2 ,ח"ע בעין הבאה)  ,6Xח"ע )24( 6X
( .14ח"ע  2 ,2Xח"ע בעין הבאה)  ,6Xח"ע )03( 6X
*** שימו לב! כאן תצטרכו לחבר עיניים בטיחותיות בהמשך .המלצה שלי :השאירו סמן בין שורות  14ל*** !15-

 .15ח"ע בכל עין בסיבוב
( .16ח"ע  2 ,0Xח"ע בעין הבאה)  ,6Xח"ע )06( 6X
 .17ח"ע בכל עין בסיבוב
( .11ח"ע  2 ,4Xח"ע בעין הבאה)  ,6Xח"ע )42( 6X
 .19-24ח"ע בכל עין בסיבוב
חברו כעת את העיניים הבטיחותיות בין סיבוב  14ל ,15-עם מרווח של  9ח"ע בין העיניים.
( .25ח"ע  ,5Xצמ') עד סוף הסיבוב ()06
 .26ח"ע בכל עין בסיבוב
( .27ח"ע  ,4Xצמ') עד סוף הסיבוב ()03
 .21ח"ע בכיל עין בסיבוב
( .29ח"ע  ,0Xצמ') עד סוף הסיבוב ()24
( .03ח"ע  ,2Xצמ') עד סוף הסיבוב ()11
מלאו כעת את החדק והראש.
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( .01ח"ע ,צמ') עד סוף הסיבוב ()12
 6 .02צמ' ()6
לסיים בעין שטוחה לחצי העמוד הבא ולסגור .למלא באקרילן.

אוזניים( :להכין )2
.1
.2
.0
.4
.5
.6
.7

 11ע"ש
ח"ע ( 13Xמהעין השנייה מהמסרגה ועד הסוף .שימו לב! הלולאה שעל המסרגה ל-ע-ו-ל-ם לא
נספרת כעין!!)
ע"ש ,לסובב את העבודה 2 ,ח"ע לעין הראשונה ,ח"ע  2 ,1Xח"ע לעין האחרונה ()12
ע"ש ,לסובב את העבודה 2 ,ח"ע לעין הראשונה ,ח"ע  2 ,13Xח"ע לעין האחרונה ()14
ע"ש ,לסובב את העבודה 2 ,ח"ע לעין הראשונה ,עמ'  ,4Xח"ע )15( 9X
ע"ש ,לסובב את העבודה ,צמ' ,ח"ע  ,7Xעמ'  ,4Xח"ע )14( 2X
להמשיך את שורה  6ולסרוג ארבעה חצאי עמודים לאורך הצד כלפי מטה.

לסיים בעין שטוחה לחצי העמוד הבא ולסגור.

רגליים אחוריות( :להכין )2
 6 .1ח"ע לתוך ט"ק ()6
 2 .2ח"ע בכל עין בסיבוב ()12
( .0ח"ע 2 ,ח"ע בעין הבאה) עד סוף הסיבוב ()11
( .4ח"ע  2 ,2Xח"ע בין הבאה) עד סוף הסיבוב ()24
 .5ח"ע בלולאה אחורית של עין בסיבוב
( .6ח"ע  ,2Xצמ') עד סוף הסיבוב ()11
 .7עמ'  ,6Xח"ע  ,0Xעין שטוחה  ,6Xח"ע )11( 0X
 .1ח"ע  ,9Xעין שטוחה  ,6Xח"ע )11( 0X
 .9ח"ע בכל עין בסיבוב
 .13עין שרשרת ,לסובב את העבודה ,צמ' ,ח"ע  ,1Xצמ' ()13
 .11עין שרשרת ,לסובב את העבודה ,צמ' ,ח"ע  ,6Xצמ' ()1
 .12עין שרשרת ,לסובב את העבודה ,צמ' )4( 4X
 .10עין שרשרת ,לסובב את העבודה ,צמ' )2( 2X
לסגור .למלא באקרילן.

רגליים קדמיות( :להכין )2
.1
.2
.0
.4

 6ח"ע לתוך ט"ק ()6
 2ח"ע בכל עין בסיבוב ()12
(ח"ע 2 ,ח"ע בעין הבאה) עד סוף הסיבוב ()11
(ח"ע  2 ,2Xח"ע בין הבאה) עד סוף הסיבוב ()24
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 .5ח"ע בלולאה אחורית של עין בסיבוב
( .6ח"ע  ,2Xצמ') עד סוף הסיבוב ()11
 .7-11ח"ע בכל עין בסיבוב
לסיים בעין שטוחה לחצי העמוד הבא לסגור .למלא באקרילן.

זנב:
 .1עין שרשרת 4X
 .2ח"ע ( 0Xמהעין השנייה מהמסרגה ועד הסוף)
לסגור .להשאיר כס"מ מהחוט בקצה הזנב למראה.

שיער:
לקשור  4חוטים בקודקוד הראש ולקצוץ אותם כס"מ מהראש ,כמודגם בתמונה.
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כעת יש לחבר את כל החלקים יחד.
*** המלצה שלי :בתפירת החלקים השתמשו תמיד בחוט אתו סרגתן ,או בצבע דומה ככל שניתן ,על מנת שלא יראה ***

המלצות נוספות ,טיפים לסריגת בובות ועוד ,תמצאו אצלי בסדנת הבובות .מוזמנות לעקוב אחר
הפרסומים בדף הפייסבוק ובאתר.
בנוסף ,ניתן להזמין את סדנת הבובות שלי אליכן עד הבית!!
חוטי סריגה לבובות ומסרגות איכותיות – ניתן להשיג אצלי בחנות.
לפרטים נוספים:
250-9944044

טלי מאס

www.talis-crochet.co.il
www.facebook.com/talis.crochet
www.etsy.com/il-en/shop/taliscrochet

סריגה מהנה!
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