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Clapo-Ktus
מאתLoredana Gianferri :
תרגום :שוש לב

שאל משולש בשיטת עיניים משוחררות
זהו שאל שיכול להיסרג מכל צמר או חוט לסריגה וגם משאריות .במקרה כזה יש לשקול את הכמות שישנה
ולחלק לשניים .חצי מהכמות עד אמצע השאל )שלב העלאת העיניים( והשאר למחצית השנייה שלב הצמצום.
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מידות 215 :ס"מ לרוחב "מותת הידיים" מקצה לקצה 70 ,ס"מ מאמצע הגב עד לנקודה התחתונה ,לאחר
בלוקינג .ניתן להתאים בקלות את המידות על ידי שימוש בחוט בעובי אחר.
צמר 100 :גר' ) 400מטר( חוט משי משולב בסיב תאי ידידותי לסביבה ,עובי .Fingering/4 ply
מסרגות :זוג מס'  4מ"מ

דוגמית15 :ע'=10ס"מ
ציוד נוסף :מחט סריגה ,ערכת בלוקינג
אבחנות כלליות לגבי הסריגה
מסגרת לשאל יוצרים ע"י  3ע' ימין בתחילת כל שורת חזית )שורת ימין( ו 3ע' ימין בסוף שורת חזית3 .ע'
שמאל תחילת שורה אחורית )שורה שמאל( 3 ,ע' שמאל סוף שורה שמאל.
ההוראות מפורטות מאוד אבל עד מהרה מבחינים בשיטה ובהגיון של הדוגמא ולא נזקקים להן יותר מדי.
מקרא:
k
p
yo
k2tog

sl
Ktbl

 knitעין ימין
 purlעין שמאל
 yarn overלהעביר את הצמר מעל המסרגה )ליפוף אחד(
 Insert right needle into the nextסרגו שתי עיניים יחד
2 sts on left needle, knit 1 st
through both sts.
One st has been decreased
 slipהעבירו עין מעל עין סרוגה )הפלת עין(
 knit through back of the loopסריגה דרך גב העין )בכיוון ההפוך לכיוון ה"טבעי"(

איך לסרוג את Clapo-Ktus
לעלות  6ע'
שורה  :1להעביר עין לא סרוגה 5 ,ימין
שורה  2וכל השורות הזוגיות :להעביר  1ע' ,שמאל עד
הסוף.
שורה :3להעביר  1ע' 1,ימין 1 ,ימין אחורית )להעביר את
המסרגה דרך הלולאה מאחור( ליצור עין ברווח בין העין
שנסרגה והעין שעומדת להיסרג 1 .ימין אחורית 2 .ימין.
כל ההוספות נעשות בדרך זו.
שורה  :5להעביר ע' 1 ,ימין ,ימין אחורית 1 ,שמאל,
להוסיף ע' ,ימין אחורית 2 ,ימין.
שורה  :7להעביר עין 1,ימין ,ימין אחורית 1 ,שמאל ,ימין
אחורית ,להוסיף ע' ,ימין אח' 2 ,ימין
שורה  :9להעביר ע' 1 ,ימין 1 ,ימין אח' 1 ,שמאל 1 ,ימין

Cast On 6 sts
Row 1: sl1 k5
Row 2 and all even rows: Sl1, purl the
entire row.
)Row 3: (sl1, k1, ktbl), M1, (ktbl, k2
)Row 5: (sl1, k1, ktbl), p1, M1, (ktbl, k2

)Row 7: (sl1, k1, ktbl), p1, ktbl, M1, (ktbl, k2
Row 9: (sl1, k1, ktbl), p1, ktbl, k1, M1, (ktbl,
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אח'1 ,ימין ,להוסיף ע' 1 ,ימין אח' 2 ,ימין.
שורה  :11להעביר ע' 1 ,ימין 1 ,ימין אח' 1 ,שמאל 1 ,ימין
אח'  1,ימין 1 ,ימין אח' ,להוסיף ע' 1 ,ימין אח' 2 ,ימין.
שורה  :13להעביר  1ע' 1 ,ימין ,ימין אח' 1 ,שמאל 1 ,ימין
אח' 1 ,ימין 1 ,ימין אח' 1 ,ש/מאל ,להוסיף ע' ,ימין אח'2 ,
ימין.
שורה זו מאפיינת את הסריגה ונוכל לראות שההוספה
נעשית תמיד לפני  3העיניים האחרונות.
והדוגמא המסתמנת היא  3ימין  1שמאל בשורת הימין
הפשט 3 -ימין 1 ,שמאל 3 ,ימין 1 ,שמאל הוסף ע' 3 ,ימין.

שורה  :15להעביר ע' 1 ,ימין 1 ,ימין אח' 1 ,שמאל1 ,ימין
אח' 1 ,ימין 1 ,ימין אח' 1 ,שמאל 1 ,ימין אח' ,הוסף ע',
ימין אח 2 ,,ימין.
פשט 3 -ימין 1 ,שמאל 3 ,ימין  1שמאל 1 ,ימין ,הוסף ע',
 3ימין.
שורה  :17להעביר  1ע' 1 ,ימין  ,ימין אח' 1 ,שמאל ,ימין
אח' 1 ,ימין  ,ימין אח' 1 ,שמאל ,ימין אח'  1,ימין ,הוסף ע',
ימין אח' 2 ,ימין.
פשט 3 -ימין 1 ,שמאל 3 ,ימין  1שמאל 2 ,ימין ,הוסף ע',
 3ימין.
שורה  :19להעביר ע' 1 ,ימין 1 ,ימין אח' 1 ,שמאל ,ימין
אח' 1 ,ימין 1 ,ימין אח' 1 ,שמאל 1,ימין אח' 1 ,ימין1 ,
ימין אח' ,הוסף ע'1 ,ימין אח' 2 ,ימין.
פשט 3 -ימין 1 ,שמאל  3ימין  1 ,שמאל 3 ,ימין ,הוסף ע',
 3ימין.
שורה  :21להעביר  1ע' 1 ,ימין  1 ,ימין אח' 1 ,שמאל1 ,
ימין אח' 1 ,ימין 1 ,ימין אח' 1 ,שמאל 1 ,ימין אח' 1 ,ימין,
 1ימין אח' 1 ,שמאל ,הוסף ע' 1 ,ימין אח' 2 ,ימין.
פשט 3 -ימין 1 ,שמאל 3 ,ימין  1 ,שמאל 3 ,ימין1 ,
שמאל ,הוסף ע' 3 ,ימין.
להמשיך לסרוג עד למחצית מידת הרוחב או לחילופין
לסרוג את מחצית כמות הצמר המיועדת לשאל זה.

)k2
Row 11: ( sl1, k1, ktbl), p1, (ktbl, k1, ktbl),
)M1, (ktbl, k2
Rows 13, and all the odd rows: work the
row in the 3/1(k3, p1) ribbing pattern. Since
you are increasing 1 stitch every odd row,
you won’t have a “perfct” 3/1 ribbing pattern
but, you’ll be “building” the 3/1 ribbing
pattern every odd row. When you have 3
stitches remaining on the left needle you’ll
increase one stitch= M1, then ktbl, k2.
So row 13 would be:
(sl1, k1, ktbl,) p1, (ktbl, k1, ktbl), p1, M1,
(ktbl, k2).
)In other words ( k3), p1, (k3), p1, M1, (k3
So row 15 would be:
(sl1, k1, ktbl,) p1, (ktbl, k1, ktbl), p1, (ktbl),
M1, (ktbl, k2).
)In other words (k3), p1, (k3), p1, k1, M1, (k3

So row 17 would be:
(sl1, k1, ktbl,) p1, (ktbl, k1, ktbl), p1, (ktbl,
k1), M1, (ktbl, k2).
In other words (k3), p1, (k3), p1, k2, M1,
(k3).
So row 19 would be:
(sl1, k1, ktbl,) p1, (ktbl, k1, ktbl), p1, (ktbl, k1,
ktbl), M1, (ktbl, k2).
In other words (k3), p1, (k3), p1, (k3), M1,
(k3).
So row 21 would be:
(sl1, k1, ktbl,) p1, (ktbl, k1, ktbl), p1, (ktbl, k1,
ktbl), p1, M1, (ktbl, k2).
In other words (k3), p1, (k3), p1, (k3), p1,
M1, (k3).
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שלב הצמצום
שורת חזית עד  4ע' לפני הסוף :לצמצם  1עין 2 -ע ימין ביחד  2,ימין.
במידה והעין הראשונה של  4העיניים האחרונות היא שמאל ,אין צורך לסרוג  2ימין ביחד .לשחרר אותה )לתת לה
ליפול( ואת  3הנותרות בימין.
להמשיך כך עד שנותרות לנו  6ע'
לסגור את  6העיניים .לוודא שכל העיניים משוחררות עד הסוף .אפקט סולם.
סיום
על מנת להדגיש את אפקט הסולם בשילוב משולש השאל מומלץ להשרות את השאל בסבון צמר או שמפו צמר .לשטוף,
לגלגל בתוך מגבת ולסחוט מים .לסגור את השאל למידות ולצורת המשולש בעזרת סכות .להשאיר לייבוש  24שעות.
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