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Dawn 
Hanna Maciejewska :מאת 

 תרגום: שוש לב
 

Dawn  תפרים ללא נסרגההינו קרדיגן פתוח  
 . מטה כלפי מלמעלה

 .הקרדיגן ובחזית,  ברגלן צמות פירטי
 

  נותניתההוראות נכתבו עבור מידה אחת אבל 
  גוף של הסריגה בשלב שונות למידות מהלהתא
 .  צמצום או עיניים העלאת י"ע עליון

  הגוף על הסריגה את למדוד יש זה בשלב
 .צמצום או הוספה על ולהחליט) הכתפיים על מתלבש(

 
 
 
 
 
 
 

 חומרים
 .אקריליק 20% כותנה 80% בחוט הוא השימוש זו בדוגמא. Sport/5 ply (12 wpi)מטר) בעובי  1200גרם חוט ( 400

 . אורך מ"ס 100 מ"מ 3.5 עגולות מסרגות
 .אורך מ"ס 60 מ"מ 3.5 עגולות מסרגות
 . לצמות עזר מסרגת

 סמנים8 
 עיניים. מחזיקות גדולות סיכות 2
 

 מ"ס 96.5 חזה להיקף מתאים. M מידה:
 

 דוגמית
 .שמאל שורה, ימין שורה בסריגת,  מ"ס 10=  שורות 26', ע 22
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 הצמות דוגמת פרוט
 

 .שמאל 1, אחורית לולאה ימין 1 שמאל 2, אחורית לולאה ימין 1, שמאל 1 :1 שורה
 . ימין 1, אחורית לולאה שמאל 1, ימין 2,  אחורית לולאה שמאל 1, ימין 1 :2 שורה
 .שמאל 1, ] שמאל 1,  ימין 1: אחורית צמה,  []ימין 1, שמאל 1: קדמית צמה, [שמאל  :3 שורה
 . ימין 2, אחורית לולאה שמאל 2, ימין 2 :4 שורה
 . שמאל 2, אחורית 2 של צמה, שמאל 2 :5 שורה
 . ימין 2, אחורית לולאה שמאל 2, ימין 2 :6 שורה
 . שמאל 1, ]ימין 1,  שמאל 1: קדמית 2 של צמה, []שמאל 1,  ימין 1: אחורית 2 של צמה, [שמאל 1 :7 שורה
 . ימין 1, אחורית לולאה שמאל 1, ימין 2, אחורית לולאה שמאל 1, ימין 1 :8 שורה

 
 הצמות דוגמת תרשים עבור סמלים

 

 
 מאחור ימין, בחזית שמאל

 
 לולאה דרך שמאל,  הסריגה בחזית אחורית לולאה דרך ימין

 הסריגה באחורי אחורית

 

,  לצמות עזר למסרגת' ע להעביר - אחורית' ע 2 של צמה
 ןהעי של אחורית לולאה דרך ימין לסרוג, מאחור להחזיק
 לולאה דרך בימין העזר ממסרגת ןהעי את לסרוג ואז הבאה

 .אחורית

 

 . ימין עין, שמאל עין - קדמית' ע 2 של צמה

 שמאל לסרוג, מקדימה ומחזיקים עזר למסרגת עין מעבירים
 דרך בימין העין את העזר ממסרגת ואז, הבאה העין את

 .אחורית לולאה

 

 . שמאל עין, ימין עין - אחורית 2 של צמה
 לולאה דרך לסרוג, מאחור ולהחזיק עזר למסרגת עין להעביר
 ממסרגת העין את שמאל ואז ימין הבאה העין את אחורית

 .העזר
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 שמאל 1, סמן לפני 1 עד שמאל) * אחורי צד( :2 שורה
, צמות דוגמת של 2 שורה, סמן להעביר, אחורית לולאה

 3 לחזור*  אחורית לולאה דרך שמאל 1, סמן להעביר
 . הסוף עד שמאל, פעמים

 
 עד הצמות שורות עם בהתאמה 2 -ו 1 שורות על לחזור

 ולחזית ראשון סמן לפני אחת לחזית עיניים 10 לנו שיש
 . אחרון סמן אחרי שנייה
 אחורית. בשורה לסיים

 
 להוסיף, סמן לפני עיניים 1 עד ימין) *קדמית( :הבאה שורה

 ,סמן להעביר, אחורית לולאה ימין 1, עיניים 2 בין עין 1
 להוסיף, אחורית לולאה ימין 1, סמן להעביר, צמות דוגמת

 16 לעלות, הסוף עד ימין, פעמים 3 עוד, * עיניים 2 בין עין
 עיניים.
, סמן לפני אחת עין עד שמאל) * אחורית( :הבאה שורה
 להעביר, צמות שורת, סמן להעביר, אחורית לולאה שמאל

 שמאל, פעמים 3 עוד לחזור*  אחורית לולאה שמאל 1, סמן
 עיניים. 16 לעלות, הסוף עד

 1 להוסיף, סמן לפני עין 1 עד ימין) קדמית( :הבאה שורה
 שורת, סמן להעביר, אחורית לולאה ימין 1, עיניים 2 בין עין

 בין עין 1 להוסיף, אחורית לולאה ימין 1, סמן להעביר, צמות
 .הסוף עד ימין, פעמים 3 עוד לחזור*    עיניים 2

 שמאל 1, סמן לפני עין עד שמאל) * אחורית( :הבאה שורה
 1, סמן להעביר, צמות שורת, סמן להעביר, אחורית לולאה
 עד שמאל, פעמים 3 עוד לחזור*   אחורית לולאה שמאל
 . הסוף

  
 .פעמים 22 עוד אחרונות שורותה 2  על לחזור 
 

 לכל עיניים 68, לגב עיניים 88, חזית לכל עיניים 50 לנו יש
 .המסרגה על עיניים 348=  ביחד רגלן לכל עיניים 6, שרוול

 
 

 סריגה תחילת
 

 עליון גוף
  (provisional) פתוחות עיניים בשיטת עיניים מעלים

 על מנוגד ובצבע הסריגה מתוך שלא עזר בחוט משתמשים
 פעילות, העיניים את שמחזיקה בשיטה עיניים לעלות מנת

 חוט הסרת י"ע מכן לאחר בהן ומשתמשים הסריגה לאורך
  ה.במסרג והחלפתו העזר
 (provisional cast on) "  טיוב יו"ב מפורטים סרטונים ישנם
 .לכן הנוחה השיטה את בחרו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .אורך מ"ס 100 מ"מ 3.5 עגולה במסרגה עיניים 86 מעלים
 

 בסיס שורת
 )צד אחורי(
 להוסיף, אחת חזית - אחורית לולאה שמאל 1, שמאל 1

 שמאל 1, ימין 2, אחורית לולאה שמאל 1, ימין 1 ,סמן
 לולאה שמאל 1,  סמן להוסיף, רגלן - ימין 1, אחורית לולאה

, שרוול -,אחורית לולאה שמאל 1, שמאל 10, אחורית
 1, ימין 2, אחורית לולאה שמאל 1, ימין 1, סמן להוסיף
 שמאל 1, סמן להוסיף, רגלן - ימין 1, אחורית לולאה שמאל
, גב -  אחורית לולאה שמאל 1, שמאל 32, אחורית לולאה

 1,  ימין 2 ,אחורית לולאה שמאל 1, ימין 1, סמן להוסיף
 שמאל 1, סמן להוסיף, רגלן - ימין 1, אחורית לולאה שמאל
 שרוול -  אחורית לולאה שמאל 1, שמאל 10, אחורית לולאה

 1, ימין 2, אחורית לולאה שמאל 1, ימין 1, סמן להוסיף, 
 שמאל 1, סמן להוסיף, רגלן - ימין 1, אחורית לולאה שמאל
 .שנייה חזית - שמאל 1, אחורית לולאה

 
 מאחור ופעם מקדימה פעם ימין) הסריגה קדמת( :1 שורה

 .)עין הוספנו( עין באותה
 2 בין עין סריגת י"ע עין להוסיף,  הסמן לפני עין 1ל עד ימין* 

 ימין 1, )להיסרג שעומדת והשנייה שנסרגה האחת( עיניים
 דוגמת של 1 שורה לסרוג, סמן להעביר, אחורית לולאה
 בין עין 1 להוסיף, אחורית לולאה ימין 1, סמן להעביר, צמות

עין  לפני עד ימין לסרוג. פעמים 3 עוד  לחזור*  עיניים 2
עין   באותה מאחור ופעם מקדימה פעם ימין לסרוג ,אחרונה

 .)הוספה(
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 שרוולים

 אורך מ"מ 3.5 עגולה למסרגה השרוולעיניי  74 את להעביר
, הזרוע לבית עיניים 6 לאסוף כלפינו כשהחזית, מ"ס 60

 יהיו, בסבוב לעבודה לחבר, אלה עיניים באמצע סמן להוסיף
 . המסרגה על עיניים 80

 
 .ימין סיבובים8 
 

 2,  הסמן לפני עיניים 3 עד ימין לסרוג) צמצום( :הבא סבוב
 עיניים 2 להעביר, ימין 1, סמן להעביר, ימין 1, ביחד ימין

 . הסוף עד ימין), צמצום( ביחד אותן ולסרוג ימין למסרגת
 - פעמים 6 לעוד, סיבובים 8 כל צמצום סבוב על לחזור

 עיניים.  14 ב צמצמנו
 .עיניים 66 יהיו

 

 פטנט
 

 . הסוף עד לחזור*  צמות שורת עיניים 6*  הבא: סבוב
 8 גמתוד את להשלים מנת על סיבובים 7 עוד כך לעבוד
 . צמות שורות

 
 .רפוי העיניים כל את לסגור

 

 סיום
 

 החוט את ולחבר שמאל חזית של העליון בקצה להתחיל
 הארוכה במסרגה להשתמש, כלפינו כשהעבודה, מחדש

 . שמאל חזית של 4 כל מתוך עיניים 3 לאסוף, יותר
 

 . בימין רפוי העיניים את לסגור :הבאה שורה
 

, חוט לחבר, ימין חזית של האמרה בקצה להתחיל
 3 לאסוף ארוכות עגולות במסרגות כלפינו וכשהעבודה

 . ימין חזית עבור 4 מכל עיניים
 

 . בימין רפוי העיניים את לסגור :הבאה שורה
 חוט על ותמצאשנ הפעילות בעיניים משתמשים עכשיו
 . במקומו מסרגה ומכניסים החוט את משחררים, העזר

 . הכפתור רצועת של הימני העליון בקצה להתחיל
 

 . בימין רפוי עינייםה את לסגור :הבאה שורה

 
 לצבע מנוגד בצבע תמששלה אפשר סביב הסיום לאמרת
 .הדוגמא תמונתב שנראה כפי, הסריגה

 

 

 

 לשרוולים הגוף בין הפרדה

 3,  סמן להסיר, ראשון סמן עד ימין) קדמית( הבאה: שורה
 3( עיניים מחזיק לסיכת הבאות עיניים 74 את להעביר, ימין

 . )רגלן 3 + שרוול עיניים 68 + רגלן
 להסיר, ימין 3)  הזרוע בית( הסריגה מתוך עיניים 6 עלותהל

 את להעביר, ימין 3, סמן להסיר, הבא הסמן עד ימין, סמן
 3 + שרוול 68 + רגלן 3( עיניים למחזיק הבאות העיניים 74

, סמן להסיר, ימין 3), הזרוע בית( עיניים 6 עלותהל ,)רגלן
 . הסוף עד ימין
 . המסרגה על עיניים 212 יהיו

 ויועכש .יותר מאוחר אליהן נשוב, השרוול עיניים שלל להניח
 . הקרדיגן גוף עבור המסרגה על שנותרו העיניים על נעבוד
 מתחילת מ"ס 5 לגובה עד,  שמאל שורה,  ימין שורה לסרוג

 . ההפרדה
 

 ימין, צמות שורת עיניים 6, ימין 1) קדמית( הבאה: שורה
 . ימין 1, צמות תשור עיניים 6, אחרונות העיניים 7 ל עד

, צמות שורת עיניים 6, שמאל 1) אחורית( הבאה: שורה
 1, צמות שורת עיניים 6 ,אחרונות העיניים 7 ל עד שמאל
 . שמאל
 שורות 8 את להשלים מנת על שורות 6 עוד זו בצורה לעבוד
 . הצמות דוגמת
 צמות שורת עיניים 6*  ימין 1) קדמית( הבאה: שורה

 שורת עיניים 6, אחרונות עיניים 13 ל עד לסרוג, פעמיים
 . ימין 1, פעמיים צמות
 צמות שורת עיניים 6, שמאל 1) אחורית( הבאה: שורה

 שורת עיניים 6, אחרונות עיניים 13 עד שמאל, פעמיים
 . שמאל 1, פעמיים צמות

 8 דוגמת את להשלים מנת על שורות 6 לעוד כך לעבוד
 . צמות שורות
 של סט ובכל הקרדיגן של לנו הרצוי לאורך עד עובדות אנחנו

 צמה לדוגמת עיניים 6 עוד פיםימוס צמות דוגמת שורות 8
 . הקודמת הצמה ולפני אחרי

 
 פטנט

 
 עד, צמות שורת עיניים 6[ , ימין 1) קדמית( הבאה: שורה

 . ימין 1, ]אחרונה עין 1ל
 עד צמות שורת עיניים 6[ ,שמאל 1) אחורית( הבאה: שורה

 . שמאל 1, ]אחרונה עין 1ל
 8 דוגמת את להשלים מנת על שורות 6 עוד כך לעבוד
 .צמות דוגמת שורות

 
  . רפוי העיניים כל את לסגור
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