הוראות סריגה לאפודה בסגנון 'גראני':
תכירו בבקשה את סיפור האפודה:....
לפני כמה שבועות הגיע החורף בהפתעה .למרות שידעתי
שהוא בדרך ,איכשהו הוא הצליח להפתיע אותי ותפס אותי לא
ממש מוכנה .אז הייתי צריכה מהר מהר לסרוג משהו לנגה
שלי הקטנטנה .שיהיה קודם כל ורוד (חובה) ,נוח וקליל (כי
היא עדיין זוחלת וסרבול של סוודר שלם היה נראה לי פתרון
רע) ו-כמובן ,מחמם!
שוטטתי בנבכי גוגל ונתקלתי בתמונה של ילדה לבושה אפודה
סרוגה מריבוע גראני .מ-ה-מ-ם! התיישבתי לסרוג עוד באותו
ערב וזה מה שיצא.
וכמובן ,כשיוצא לי משהו כל כך נפלא ,אני חייבת לשתף אותו
איתכן .אז בבקשה:
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החומרים הדרושים:
גליל  022%כותנה ( 022ג')
מסרגה מתאימה (אני סרגתי במסרגה  6לתוצאה מאווררת במיוחד)
מחט צמר
מספריים

אופן הסריגה:
מתחילים מ 0-ריבועי גראני פשוטים .איך סורגים ריבוע גראני? הנה כך:

מתחילים מטבעת קסם או מארבע עיני שרשרת שנסגרות לטבעת בעין שטוחה.
מעלים  9עיני שרשרת (משמשות כעמוד ראשון) ולתוך מרכז הטבעת סורגים 0
עמודים .אחר כך סורגים  9עיני שרשרת (משמשות כפינה ראשונה) .לאחר מכן
סורגים  9עמודים נוספים לתוך מרכז הטבעת .חוזרים על כך עד שיש לנו ארבע
שלישיות עמודים ובינים ארבע פינות עיני שרשרת .בסיום ,סוגרים בעין שטוחה
אל ראש עיני השרשרת הראשונות מהן התחלנו את הסיבוב.
מהסיבוב השני ואילך נסרוג אל תוך המרווחים שייצרו עיני השרשרת .על
מנת להגיע אל המרווח הראשון ,נתקדם בעזרת עין שטוחה בשתי העיניים הבאות.
כך נראה ריבוע הגראני שלנו לאחר סיום הסיבוב הראשון:
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בסיבוב השני נסרוג שוב  9עיני שרשרת (משמשות כעמוד ראשון) ועוד שני עמודים לתוך מרווח עיני השרשרת הראשון 9 ,עיני
שרשרת ועוד  9עמודים לתוך אותו מרווח .זוהי הפינה הראשונה .על מנת להגיע אל הפינה הבאה נסרוג  0עיני שרשרת ושוב
אל תוך המרווח הפינתי 9 :עמודים 9 ,עיני שרשרת 9 ,עמודים .נמשיך עם  0עיני שרשרת לפינה הבאה וכך הלאה ,עד סיום
הסיבוב .נסיים ,שוב ,בעין שטוחה לראש עיני השרשרת איתן התחלנו את הסיבוב ונתקדם בעזרת שתי עיניים שטוחות בשתי
העיניים הבאות עד למרווח הפינתי.

כך נראה ריבוע הגראני שלנו בסיום הסיבוב השני:

נמשיך להרחיב באותו האופן בדיוק את ריבוע הגראני עד לגודל הרצוי 9 :עמודים לתוך המרווחים 0 ,עיני שרשרת מפרידות בין
כל שתי שלישיות עמודים .רק בפינות סורגים שתי שלישיות עמודים לתוך אותו מרווח כשביניהן מפרידות  9עיני שרשרת.
כדי לדעת את גודל האפודה המתאים עבורך יש להניח את ריבוע הגראני על הילדה ולהקפיד שרוחב הריבוע עוטף את הגב עם
עודף בצדדים.

אני סרגתי  8סיבובים סה"כ.

לאחר שסרגנו  0ריבועים זהים ,נסרוג כעת את השרוולים.
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שימו לב! השרוולים שאני סרגתי הם אופציה אחת מתוך אין סוף אפשריות .בהתאם לאורך השרוול שאתן אוהבות ולדוגמא
שאתן רוצות ליצור ,ניתן לשנות את סוג העיניים ומספר הסיבובים בשרוולים.
ככה אני סרגתי את השרוולים שלי:
מניחים את שני ריבועי הגאני שסרגנו אחד על השני במדויק.
מתחילים בסריגה של השרוול על ריבוע הגראני העליון.
לפי גודל השרוול הרצוי מעלים  9עיני שרשרת ברווח התחתון
(משמשות כעמוד ראשון) .אל אותו הרווח סורגים עוד שני
עמודים .ממשיכים בסריגת עמוד מעל כל אחד משלושת
העמודים הסרוגים ליד המרווח ושוב  9עמודים אל המרווח
הבא .ממשיכים בסריגה באופן זה עד הפינה העליונה.
בפינה העליונה סורגים עמוד אחד אל המרווח הפינתי של שני
הריבועים ביחד! הופכים את ריבועי הגראני וממשיכים לסרוג
באותו אופן בריבוע שהיה התחתון 9 :עמודים למרווחים ועמוד
מעל כל עמוד סרוג בשלישיה שבין המרווחים .כשמגיעים למרווח האחרון (להקפיד לסיים במרווח המקביל למרווח ממנו התחלנו
בריבוע הראשון) סורגים לתוכו  9עמודים וסוגרים בעין שטוחה אל ראש עיני השרשרת מהם התחלנו בריבוע הראשון .כך,
למעשה ,סוגרים את השרוול .בשורה השנייה של השרוול ,מעלים  9עיני שרשרת (המשמשות כעמוד ראשון) וסורגים עין שטוחה
בעין הבאה .ממשיכים בסריגה לכל אורך השרוול :עמוד ועין שטוחה לסירוגין .כך נוצרת הדוגמא בסיום השרוול .בסיום הסיבוב
סוגרים בעין שטוחה.
כעת כל שנותר הוא לסגור את האפודה משני צדדיה ומעט בחלקה העליון.
שימו לב! יש להפוך את האפודה לפני התפירה .כמו-כן ,יש להקפיד שלא לתפור יתר על המידה בחלק העליון ולהשאיר מספיק
מקום למעבר של הראש.
בהצלחה!
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