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 חומרים

 גר' 50כדורים של  tripesSy emilS – 4חוט 

 4מס' זוג מסרגות 

 4מסרגה עגולה מס' 

 

 (ההוראות כתובות בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד)
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 הוראות סריגה

 עיניים 63מ"מ, העלי  4במסרגות 

 1שורה 

ע' יחד ימין, חוט על המסרגה מקדימה, ע' ימין, חוט על המסרגה מקדימה, העבירי ע' לא  2ע' שמאל, 
ע' יחד ימין, חוט על  2ע' שמאל,  2סרוגה, ע' ימין העבירי את העין הלא סרוגה מעל העין שסרגת *

בירי את הע' המסרגה מקדימה, ע' ימין, חוט על המסרגה מקדימה, העבירי ע' לא סרוגה, ע' ימין, הע
 * עד העין האחרונה וסרגי ע' שמאל. -הלא סרוגה מעל הע' שסרגת. חזרי מ 

 2שורה 

 * עד העין האחרונה וסרגי ע' ימין. -ע' שמאל, חזרי מ  5ע' ימין,  2ע' שמאל, * 5ע' ימין, 

 10-3שורות 

 סרגי עפ"י הדוג' לעיל.

 11שורה 

 ע'. 61רונות. סרגי אותן יחד. נותרו ע' יחד שמאל, כל השורה שמאל עד שתי הע' האח 2

 12שורה 

 ימין

 13שורה 

 שמאל

 14שורה 

 ימין

 29-15שורות 

ע' אחת מכל צד בכל שורה שלישית ולאחר מכן בכל בסוף של  סוגרתהמשיכי באותה דוג' כאשר את 
 ע'. 55שורה שישית. נותרו 

 ס"מ (סיימי בצד שמאל). 21המשיכי לסרוג עד שאורך הגב הינו 

 פתחי השרוולים עיצוב

 ע'. 47שורות כאשר את מורידה ע' מכל צד של כל שורה. נותרו  4סרגי 

 ס"מ (סיימי בצד שמאל). 14המשיכי לסרוג עד אשר אורכו של פתח השרוול הינו 

 עיצוב הכתפיים

 ע'. 19השורות הבאות. נותרו  4 –ע' בתחילת כל שורה ב  7סגרי 

 סגרי את כל העיניים שנותרו.
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 שמאלחזית 

 עיניים. 30העלי 

 1שורה 

ע' ימין, חוט על המסרגה מקדימה, העבירי  1ע' יחד ימין, חוט על המסרגה מקדימה,  2ע' שמאל,  1
ע' יחד ימין,  2ע' שמאל,  2ע' ימין, העבירי את הע' הלא סרוגה מעל העין שסרגת, *   1ע' לא סרוגה, 

ע' ימין,  1מקדימה, העבירי ע' לא סרוגה, ע' ימין, חוט על המסרגה  1חוט על המסרגה מקדימה, 
 ע'. סרגי אותן שמאל. 3*, עד שנותרות לך  -העבירי את הע' הלא סרוגה מעל העין שסרגת, חזרי מ 

 2שורה 

 * עד העין האחרונה. סרגי אותה ימין. -ע' שמאל, חזרי מ  5ע' ימין,  2ע' שמאל, *  5ע' ימין,  3

 10-3שורות 

 סרגי עפ"י הדוג' לעיל.

 11שורה 

ע' ימין, חוט על  1ע' יחד ימין, חוט על המסרגה מקדימה,  2ע' שמאל, *  13ע' יחד שמאל,  2
 2ע' ימין, העבירי את העין הלא סרוגה על העין שסרגת *,  1המסרגה מקדימה, העבירי ע' לא סרוגה, 

 ע'. 29ע' שמאל. ניתרו  3* עד * פעם אחת,  -ע' שמאל חזרי מ 

 12שורה 

 ע' ימין. 14ע' שמאל,  5ע' ימין,  2ע' שמאל,  5ן, ע' ימי 3

 13שורה 

ע' ימין, חוט על המסרגה מקדימה,  1ע' יחד ימין, חוט על המסרגה מקדימה,  2ע' שמאל, *  14
ע' שמאל, חזרי  2ע' ימין, העבירי את העין הלא סרוגה מעל העין שסרגת, *  1העבירי ע' לא סרוגה, 

 מאל.ע' ש 3* עד * פעם אחת,  -מ 

 14שורה 

 ע' ימין. 14ע' שמאל,  5ע' ימין,  2ע' שמאל,  5ע' ימין,  3

 20-15שורות 

 ע'. 28סגרי ע' אחת. נותרו  17. בתחילת שורה 13-14המשיכי לסרוג עפ"י הדוג' של שורת 

 21שורה 

העבירי ע' ימין, חוט על המסרגה מקדימה,  1ע' יחד ימין, חוט על המסרגה מקדימה,  2ע' שמאל,  20
 ע' שמאל. 3ע' ימין, העבירי את העין הלא סרוגה מעל העין שסרגת,  1ע' לא סרוגה, 

 22שורה 

 ע' שמאל, ימין עד סוף השורה. 5ע' ימין,  3

 23שורה 



 

http://yarn.co.il 
 

ע' ימין, חוט על המסרגה  1ע' יחד ימין, חוט על המסרגה מקדימה,  2ע' שמאל,  18ע' יחד שמאל,  2
ע'  3ע' ימין, העבירי את העין הלא סרוגה מעל העין שסרגת,  1 מקדימה, העבירי ע' לא סרוגה,

 ע'. 27שמאל. נותרו 

 24שורה 

 ע' שמאל, ימין עד סוף השורה. 5ע' ימין,  3

 29-25שורות 

. בתחילת 23-24סרגי עפ"י הדוג' של שורות 
 ע'. 26סגרי ע' אחת. נותרו  29שורה 

 30שורה 

 כל הע' ימין

  31שורה 

 כל הע' שמאל

 21כי עד שהחזית מגיעה לאורך של המשי
 סיימי בצד שמאל. ס"מ.

 פתחי השרוול והצואר

 1שורה 

ע' אחרונות, סרגי אותן יחד (פתח  2ע' שמאל יחד, כל העיניים שמאל, עד  2(בצד של פתח השרוול) 
 ).הצוואר

 2שורה 

 ע'. 23ע' אחרונות. סרגי אותן יחד. נותרו  2כל השורה ימין, עד 

 4-3שורות 

 ע'.  20פעם נוספת. נותרו  1-2חזרי על שורות 

 21-5שורות 

 –ו  17, 13, 9, 7, 5בלבד בשורות  הצווארח המשיכי עפ"י אותה דוג' כאשר את סוגרת ע' אחת בפת
 ע'. 14. נותרו 21

 ס"מ (סיימי בצד שמאל). 14המשיכי לסרוג עד אשר אורכו של פתח השרוול הינו 

 עיצוב הכתפיים

 ).7זוגיות ולאחר מכן סגרי את הע' הנותרות (-השורות האיע' בשתי  7סגרי 
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 חזית ימין

 ע' 30העלי 

 1שורה 

ע' ימין, חוט על המסרגה מקדימה, העבירי  1ע' יחד ימין, חוט על המסרגה מקדימה,  2ע' שמאל, *  3
לפני סוף  ע' 6* עד  -ע' ימין, העבירי את העין הלא סרוגה מעל העין שסרגת, חזרי מ  1ע' לא סרוגה, 

ע' ימין, חוט על המסרגה מקדימה, העבירי ע' לא  1ע' יחד ימין, חוט על המסרגה מקדימה,  2השורה, 
 ע שמאל. 1ע' ימין, העבירי את העין הלא סרוגה מעל העין שסרגת,  1סרוגה, 

 2שורה 

 תן ימין.ע' אחרונות, סרגי או 3* עד  -ע' שמאל, חזרי מ  5ע' ימין,  2ע' שמאל, * 5ע' ימין,  1

 10-3שורות 

 סרגי עפ"י הדוג' לעיל.

 11שורה 

ע' ימין, חוט על המסרגה מקדימה, העבירי  1ע' יחד ימין, חוט על המסרגה מקדימה,  2ע' שמאל, * 3
* עד  -ע' שמאל, חזרי מ  2ע' ימין, העבירי את העין הלא סרוגה מעל העין שסרגת, *  1ע' לא סרוגה, 
 ע'. 29' יחד שמאל. נותרו ע 2ע' שמאל, 13* פעם אחת, 

 12שורה 

 ע' ימין. 3ע' שמאל,  5ע' ימין,  2ע' שמאל,  5ע' ימין,  14

 13שורה 

ע' ימין, חוט על המסרגה מקדימה, העבירי  1ע' יחד ימין, חוט על המסרגה מקדימה,  2ע' שמאל, *  3
*  -ע' שמאל, חזרי מ  2ע' ימין, העבירי את העין הלא סרוגה מעל העין שסרגת, *,  1ע' לא סרוגה, 

 ע' שמאל. 14עד * פעם אחת, 

 14שורה 

 ע' ימין. 3ע' שמאל,  5ע' ימין,  2ע' שמאל,  5ע' ימין,  14

 20-15שורות 

 ע'. 28סגרי ע' אחת. נותרו  17. בסוף שורה 13-14המשיכי לסרוג עפ"י הדוג' של שורת 

 21שורה 

ע' ימין, חוט על המסרגה מקדימה, העבירי  1ה, ע' יחד ימין, חוט על המסרגה מקדימ 2ע' שמאל, *  3
 ע' שמאל. 20ע' ימין, העבירי את העין הלא סרוגה מעל העין שסרגת,  1ע' לא סרוגה, 

 22שורה 

 ע' ימין. 3ע' שמאל,  5ע' ימין,  20

 23שורה 
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רי ע' ימין, חוט על המסרגה מקדימה, העבי 1ע' יחד ימין, חוט על המסרגה מקדימה,  2ע' שמאל,  3
ע' יחד  2ע' שמאל,  18ע' ימין, העבירי את העין הלא סרוגה מעל העין שסרגת,  1ע' לא סרוגה, 
 ע'. 27שמאל. נותרו 

 24שורה 

 ע' ימין. 3ע' שמאל,  5ע' ימין,  19

 29-25שורות 

 26(בצד השרוול) סגרי ע' אחת. נותרו  29. בסוף שורה 23-24המשיכי לסרוג עפ"י הדוג' של שורות 
 ע'.

 30שורה 

 כל הע' ימין

 31שורה 

 כל הע' שמאל

 ס"מ. סיימי בצד שמאל. 21 –עד שאורך החזית מגיע ל  30-31המשיכי לסרוג עפ"י הדוג' בשורות 

 פתחי השרוול והצואר

 1שורה 

 ע'. 24כל השורה שמאל. סגרי ע' אחת בכל קצה של השורה. נותרו 

 2שורה 

 ע'. 23רה ימין. נותרו סגרי ע' אחת בתחילת השורה וסרגי את כל השו

 4-3שורות 

 20פעם נוספת. נותרו  1-2חזרי על שורות 
 ע'. 

 21-5שורות 

המשיכי עפ"י אותה דוג' כאשר את סוגרת ע' 
, 9, 7, 5בלבד בשורות  הצוואראחת בפתח 

 ע'. 14. נותרו 21 –ו  17, 13

המשיכי לסרוג עד אשר אורכו של פתח 
 ).ס"מ (סיימי בצד ימין 14השרוול הינו 

 עיצוב הכתפיים

זוגיות ולאחר -ע' בשתי השורות האי 7סגרי 
 ).7מכן סגרי את הע' הנותרות (
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 שרוולים

 ע'. 37העלי 

 1שורה 

ע' יחד ימין, חוט על  2ע' שמאל,  2
ע' ימין, חוט על  1המסרגה מקדימה, 

 1המסרגה מקדימה, העבירי ע' לא סרוגה, 
ע' ימין, העבירי את העין הלא סרוגה מעל 

ע' לפני  2* עד  -העין שסרגת, חזרי מ 
 הסוף. סרגי אותן שמאל.

 2שורה 

ע' ימין, חזרי מ  2ע' שמאל,  5ע' ימין, *  2
 * עד סוף השורה. -

 7-3שורות 

 .1-2סרגי עפ"י הדוג' של שורות 

 8שורה 

 ע'. 31פעמים. נותרו  5* עד *  -ע' יחד ימין *, חזרי מ  2ע' שמאל,  5ע' יחד ימין, * 2

 9שורה 

 כל הע' שמאל.

 10שורה 

 כל הע' ימין

 39-11שורות 

,  21 ,13 –, כאשר את מוסיפה ע' אחת בכל צד בשורה ה 9-10המשיכי לסוג עפ"י הדוג' של שורות 
 ע'. 39יש  39 -ו  29

 ס"מ. 29המשיכי לסרוג עד שהשרוול מגיע לאורך 

 ע'. 31השורות הבאות סגרי ע' אחת בכל צד. נותרו  4 –ב 

 ע'. 7השורות הבאות. נותרו  8ע' בתחילת  3רי סג

 סגרי את הע' הנותרות.
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 חיבור חלקי הסריג

בכתפיים ובצדדים עד פתחי  –: תחילה יש לחבר את שתי החזיתות לגב חברי את כל חלקי הסריג
 השרוולים.

 תפרי את שני השרוולים לאורכם וחברי לסריג בפתחי השרוולים שנוצרו.

 שולי הסריג

 ימיןחזית 

ע'  30ע' לאורך החלק הישר,  50במסרגה עגולה, כאשר צד ימין של הסריגה פונה אליך,  העלי 
 ע'.  95, עד למחציתו. סה"כ הצווארע' לאורך פתח  15 –לאורך החלק המעוצב ו 

 1שורה 

 * לאורך כל השורה. -ע' ימין, חזרי מ  1ע' שמאל,  1* 

 2שורה 

הע'  50והמשיכי באותה דוג' את  סגרי ע' אחת (בשביל הלולאה)ע'.  44 ,1סרגי עפ"י הדוג' שבשורה 
 הנותרות.

 3שורה 

 הע' הנותרות. 44ע', העלי ע' אחת על המסרגה וסרגי את  50, 1סרגי עפ"י הדוג' בשורה 

 4שורה 

 .1סרגי עפ"י הדוג' בשורה 

  סגרי את כל הע'. 

 חזית שמאל

(החל מהנק'  הצווארע' לאורך פתח  15במסרגה עגולה, כאשר צד ימין של הסריגה פונה אליך, העלי 
ע' לאורך  50 –ע' לאורך החלק המעוצב של החזית ו  30בה סיימת את הגימור של חזי שמאל), 

 ע'. 95החלק הישר של החזית. סה"כ 

 1שורה 

 .* לאורך כל השורה -ע' ימין, חזרי מ  1ע' שמאל,  1* 

 4-2שורות 

 .1סרגי עפ"י הדוג' בשורה 

 סגרי את כל הע'.
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 סיום

 הצווארחברי את שני חלקי פתח 

 הוסיפי כפתור בחזית הימנית, מול הלולאה שבחזית השמאלית.

  

 תתחדשי!

 

 


