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SWEET LITTLE NOTHING 
 Kay Meadors :אתמ

 שוש לב :תרגום
 

 
 
  

 X-Small Small Medium Large ידותמ
 )28-30( )32-34( )36-38( )40-42( 

 "42 "38 "34 "30 סופיתמידה 
 

 
 הן הניתנות המידות ,מידותה כל עבור הן ההוראות .ולמטה מהצוואר נסרג :ערהה

 לכל מתייחסת היא בלבד אחת הוראה ויש במידה .בסוגריים ניתנות והשאר XS עבור
 . הסריגה הוראות כל לאורך בחרתן בה המידה את לסמן רצוי .המידות

 
 חומרים

 . )תערובת כותנהמומלץ  – Worstedובי ע( צמר' גר100 
 מטר. [320-343-366] 297 :חוט משוערךאורך 

 .תלחצני,  מ"ס 2.5 של כפתור,  סמנים, מ"מ 4.5 עגולות מסרגות
 

 דוגמית

 24 ו ינייםע Stockinette Stitch( 18( ימין שורה שמאל הלוך ושוב סריגת שורה
 .ס"מ 10=  ורותש
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 סריגההוראות 

 פטנט בדוגמת צווארון
 יניים.ע 107 ]115 – 123 - 131[ עלותהל

 . האורך לכל, *  ימין 1,  שמאל 1*  ימין 1 :1 שורה
 . האורך לכל*  שמאל 1,  ימין 1*  שמאל 1) חזית( :2 שורה

 . פעמיים עוד,  2,  1 שורות על לחזור :3-6 שורות
  

 הסוודר מעלה
, מאלש 24 ]26 – 28 – 30[ ,סמן להוסיף, שמאל 14 ]15 – 16 – 17[ :1 שורה

  ,שמאל 24 ]26 – 28 – 30[ , סמן להוסיף, שמאל 32 ]34 – 36 – 38[ ,סמן להוסיף
  .אחרונות שמאל 13 ]14 – 15 – 16[
 

 . עין באותה מאחור ופעם מקדימה פעם  עין סריגת י"ע נעשות ההוספות כל :הערה
  

*  הוספה,  סמן להעביר,  הוספה,  הסמן לפני אחת לעין עד ימין לסרוג*  :2 שורה
  .הסוף עד ןימי לסרוג,  נוספות פעמים 3  לחזור

 יניים.ע 115 ]123 – 131 – 139[ יש
 .השורה כל שמאל :3 שורה

 .פעמים 14 ]16 – 18 – 20[ עוד,  3,  2 שורות על לחזור 
 .ינייםע 227 ]251 – 275 – 299[ יש. שמאל בסריגת לסיים

 
 71[ להעביר,  ימין 1,  הסמן את להסיר,  ראשון לסמן עד ימין גלסרו :שורה חלוקת

 בית עבור' ע 8 עלותהל. )לשרוול מיועד( ינייםע למחזיקיניים ע 53 ]59 – 65 –
 להסיר) שני שרוול עבור( ינייםע למחזיק ינייםע 53 ]59 – 65 – 71[ להעביר, הזרוע
 .ינייםע 137 ]149 – 161 – 173[ ימין לסרוג,  הבא סמןאת ה

 
 הסוודר גוף

 .שמאל :1 שורה
 . ימין :2 שורה

 . נוספת אחת פעם 1 ושורה פעמיים עוד 2-ו 1 שורות על לחזור :3-7 שורות
 . הסוף עד,  *  שמאל 1,  1 ימין 1* שמאל 1 :8 שורה
 . הסוף עד*  ימין 1,  שמאל 1* ימין 1 :9 שורה

 פעמיים עוד 9 -ו 8 שורות על לחזור :13 -10  שורות
 

 . החוט את לגזור או לסיים לא .בפטנט רפוי העיניים כל את לסגור
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 . המסרגה על ין אחתע נותרה
  
 

  קדמית ימנית הסוודר אמרת
 יניים.ע 3 שורות 4 מכל עלותהל האמרה עבור עיניים כשאוספים

 
 מאחור תלחצני ומחברים למקומו אותו תופרים, גודלו בגלל הכפתור עבור לולאה אין

 .במקום
 37 ]41 – 43 – 47[ לנו יהיו חזית ימין צד לאורךיניים ע 36 ]40 – 42 – 46[ סוףאל
 .ינייםע

  ך.האור לכל*  ימין 1,  שמאל 1, *  ימין 1 :1 שורה
 - הסוף לפני ינייםע 2 ל דע, *  שמאל 1,  ימין 1*  שמאל 1,  ימין 2) חזית(  :2 שורה

 . ימין 2
 .פעם עוד 1 שורה ואז אחת פעם 2,  1 שורות על לחזור :3-5 שורות
 .בפטנט עינייםה כל את לסגור

 
   שמאלית קדמית אמרה

 . חזית שמאל צד לאורךיניים ע 37 ]41 – 43 – 47[ לאסוף כלפינו כשהחזית
 .יןימ חזית של 1-5 שורות על לחזור
 . פטנט בצורת עינייםה כל את לסגור

 
 ימין בצד האמרה במעלה הכפתור את בהתאם ולתפור הדוגמא תמונת אחר לעקוב

 מאחור האמרה מצד השני חלקה ואת, הכפתור מאחורי צניתהלח את לתפור ואז
 .משמאל

  
 שרוולים

: הסריגה בגוף הזרוע בית של עינייםה שורת במרכז מתחילים כלפינו כשהחזית
 העבודה מגוף' ע 5 ולאסוף עינייםה ממחזיק עינייםה את ימין לסרוג ,ינייםע 4 אוספים
 .)סבוב תחילת, (סמן להוסיף

 
 יניים.ע 62 ]68 – 74 – 80[ יש

 
 .סביב ימין :1-3 סבוב
  סביב,*  שמאל 1,  ימין 1*  :4-8 סבוב
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 .בפטנט עינייםה כל את לסגור
 . השני השרוול עבור פעולה תהאו על לחזור

 
 .ובהצלחה נעימה עבודה

 
 

 
 
 
 
 
 
©2009, Kay Meadors/Natural State Knits, 
ckmeadors@sbcglobal.net. Visit me at 
http://naturalstateknitter.blogspot.com/ 

This pattern may not be sold by anyone other than the designer. This 
material may not be reprinted or used to produce items for 
commercial purposes without the permission of the author. For 
reprint information or technical assistance, please contact, 
ckmeadors@sbcglobal.net. 
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