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גוף הלוויתן נסרג מהזנב לכיוון הראש .מומלץ לעשות את החיבורים והמילוי תוך כדי הסריגה
על-מנת להבטיח שהידיים יגיעו למקומות הנדרשים.
בובה זו נסרגת בלולאות אחוריות בלבד.

 6 .1ח"ע לתוך ט.ק)6( .
 .2ח"ע בכל עין ()6
 6 .3הכפלות ()12
 .4-7ח"ע בכל עין ()12
להשאיר חוט ארוך לתפירה.

מתחילים בלהכין  2חצאי זנב
.1
.2
.3
.4
.5

 6ח"ע בט.ק)6( .
ח"ע בכל עין ()6
 6הכפלות ()12
ח"ע בכל עין ()12
(הכפלה ,ח"ע) )11( 6X

 .6-1ח"ע בכל עין ()11
בחצי הזנב הראשון יש לסיים כאן ולחתוך את החוט.
בחצי הזנב השני ,לא לחתוך! להמשיך....
( .9חיבור שני חצאי הזנבות) ח"ע ב 9-העיניים הראשונות של חצי הזנב השני ,ח"ע בכל עין בחצי
הזנב השני ,ח"ע ב 9-העיניים הנותרות בחצי הזנב השני ()36
 .11-11ח"ע בכל עין ()36
( .12צמ' ,ח"ע )31( 6X )4X
( .13צמ' ,ח"ע )24( 6X )3X
( .14צמ' ,ח"ע )11( 6X )2X
 .15-16ח"ע בכל עין ()11
להמשיך מנקודה זו לגוף מבלי לחתוך את החוט!

 9 .17ח"ע( ,הכפלה 2 ,ח"ע) )21( 3X
 9 .11ח"ע( ,הכפלה 3 ,ח"ע) )24( 3X
 9 .19ח"ע( ,הכפלה 4 ,ח"ע) )27( 3X
 9 .21ח"ע( ,הכפלה 5 ,ח"ע) )31( 3X
 .21-33להמשיך לסרוג באותו מבנה כאשר בכל סיבוב נוספות  3עיניים ()69
 .34-43ח"ע בכל עין ()69
( .44צמ' 21 ,ח"ע) )66( 3X
 .45ח"ע בכל עין ()66
( .46צמ' 9 ,ח"ע) )61( 6X
 .47ח"ע בכל עין ()61
( .41צמ' 1 ,ח"ע) )54( 6X
 .49ח"ע בכל עין ()54
( .51צמ' 7 ,ח"ע) )41( 6X
( .51צמ' 6 ,ח"ע) )42( 6X
( .52צמ' 5 ,ח"ע) )36( 6X
( .53צמ' 4 ,ח"ע) )31( 6X
להסיר מסרגה אבל לא לחתוך את החוט!






אם נותר רווח בין שני חצאי הזנב ניתן לתפור אותו בעזרת חוט ומחט.
לשטח את סנפירי הצדדים ולחבר לסיבוב  39בגוף.
לחבר עיניים לסיבוב  44של הראש.
למלא את הזנב והגוף ולהמשיך בסריגה.

( .54צמ' 3 ,ח"ע))24( 6X
 .55ח"ע בכל עין ()24
( .56צמ' 2 ,ח"ע) )11( 6X
( .57צמ' ,ח"ע) )12( 6X



למלא עוד בקצה הראש.

( .51צמ') )6( 6X
 .59ח"ע בעין הבאה ובעין ה 4-יחד (לא סורגים לשאר העיניים)
לסגור ולחתוך .את שארית החוט להחביא בגוף הלוויתן.

