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ימין בשורה קדמית ,שמאל בשורה אחורית
ליפוף חוט על המסרגה )לחוט(
 2עיניים סרוגות יחד שמאל
 2עיניים סרוגות יחד שמאל דרך הלולאה האחורית
 3עיניים סרוגות יחד שמאל
העברת עין כשהחוט מקדימה
מקבץ )חוט מסביב ל 3-עיניים(
חזרה על הדוגמה
עין ימין בשורה קדמית ,עין שמאל בשורה אחורית
לחוט -ליפוף חוט על המסרגה
שתי עיניים סרוגות שמאל יחד בשורה קדמית
שתי עיניים סרוגות שמאל יחד -נעביר את שתי העיניים אל המסרגה
הימנית כמו לסריגת עין ימין ,נחזיר את שתי העיניים אל המסרגה
השמאלית ונסרוג יחד דרך הלולאה של העין השניה
שלוש עיניים סרוגות יחד שמאל בשורה קדמית
נעביר עין אחת אל המסרגה הימנית כשהחוט נמצא בקדמת הסריגה
מקבץ נעביר את החוט אל קדמת הסריגה ואת  3העיניים הבאות אל
המסרגה הימנית ,נעביר את החוט לאחור ,ונחזיר את  3העיניים אל
המסרגה השמאלית ,נביא את החוט אל קדמת הסריגה מימין ונסרוג את
 3העיניים לשמאל
חזרה על הדוגמה
דוגמת הקרדיגן המלאה
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זכויות הדוגמה שייכות ל  Kirsten Kapurואין לעשות בהן כל שימוש מסחרי ללא רשות המעצבת
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Que Sera Pattern - Kirsten Kapur
הדוגמה ׳ע׳וקבת אחרי דיאגרמת התחרה ,בתוספת עיניים/שורות בדוגמת האורז הכפול שלא מופיעות בדיאגרמה.
נעלה  29עיניים על המסרגה ונסרוג שש שורות בדוגמת אורז כפו ֿל
שורה ) 1שורה קדמית(  :ע׳ ימין *ע׳ שמאל ,ע׳ ימין* נחזור עד סוף השורה
שורה )2שורה אחורית :ע׳ שמאל*ע׳ ימין ,ע׳ שמאל* נחזור עד סוף השורה
שורה  2 :3ע׳ ימין *ע׳ שמאל ,ע׳ ימין * נחזור עד העין האחרונה ע׳ ימין
שורה  2 :4ע׳ שמאל *ע׳ ימין ,ע׳ שמאל* נחזור עד העין האחרונה ע׳ שמאל
*מהשורה ה 5-נסרוג את דוגמת התחרה ,כאשר נקפיד על הסדר בדוגמת האורז ב 4-העיניים הראשונות ו4-
העיניים האחרונות של כל שורה 21 ,העיניים במרכז הדוגמית נסרגות כמו בדיאגרמה שלפנינו
*השורות הקדמיות בדוגמה הן השורות האי זוגיות
השורות האחוריות הן השורות הזוגיות
שורה  :1ע׳ ימין* ,לחוט 3 ,עיניים ימין 3 ,ע׳ יחד שמאל 3 ,ע׳ ימין ,לחוט ,עין ימין* נחזור מ*ל* עד סוף השורה
שורה  :2ע׳ ימין  5ע שמאל ,נעביר ע׳ עם החוט מקדימה 4 ,ע׳ שמאל *  5ע׳ שמאל ,נעביר ע׳ עם החוט מקדימה,
 4ע׳ שמאל* עין שמאל
שורה  :3ע׳ ימין *ע׳ ימין ,לחוט 2 ,ע׳ ימין 3 ,ע׳ יחד שמאל 2 ,ע׳ ימין ,לחוט2 ,ע׳ ימין * נחזור מ* ל* עד סוף
השורה
שורה  :4ע׳ ימין  5ע שמאל ,נעביר ע׳ עם החוט מקדימה 4 ,ע׳ שמאל *  5ע׳ שמאל ,נעביר ע׳ עם החוט מקדימה,
 4ע׳ שמאל* עין שמאל
שורה  :5ע׳ ימין * 2ע׳ ימין ,לחוט ,ע׳ ימין  3ע׳ יחד שמאל 1 ,ע׳ ימין ,לחוט 3 ,ע׳ ימין* נחזור מ*ל* עד סוף
השורה
שורה  :6ע׳ שמאל ,מקבץ )נעביר את החוט אל קדמת הסריגה ואת  3העיניים הבאות אל המסרגה הימנית ,נעביר
את החוט לאחור ,ונחזיר את  3העיניים אל המסרגה השמאלית ,נביא את החוט אל קדמת הסריגה מימין ונסרוג את
 3העיניים לשמאל(  7ע׳ שמאל ,מקבץ 4 ,ע׳ שמאל
שורה  2 :7ע׳ יחד שמאל 3 ,ע׳ ימין ,לחוט ,עין ימין  * ,לחוט 3 ,עיניים ימין 3 ,ע׳ יחד שמאל 3 ,ע׳ ימין ,לחוט ,עין
ימין* לחוט 3 ,ע׳ שמאל 2 ,עיניים שמאל סרוגות יחד מהלולאה האחורית
שורה  10 :8ע׳ שמאל ,נעביר ע׳ עם החוט מקדימה 10 ,ע׳ שמאל
שורה  2 :9ע׳ שמאל יחד 2 ,ע׳ ימין ,לחוט 2 ,ע׳ ימין *ע׳ ימין ,לחוט 2 ,עיניים ימין 3 ,ע׳ יחד שמאל 2 ,ע׳ ימין,
לחוט2 ,ע׳ ימין* ע׳ ימין ,לחוט 2 ,ע׳ ימין  2עיניים שמאל סרוגות יחד מהלולאה האחורית
שורה  10 : :10ע׳ שמאל ,נעביר ע׳ עם החוט מקדימה 10 ,ע׳ שמאל
שורה  :11ע׳ ימין ,לחוט  3ע׳ שמאל* 2ע׳ ימין ,לחוט ,ע׳ ימין 3 ,עיניים יחד שמאל ,ע׳ ימין ,לחוט 3 ,ע׳ שמאל* 2
ע׳ ימין ,לחוט ,ע׳ ימין 2 ,עיניים שמאל סרוגות יחד מהלולאה האחורית
שורה  9 :12ע׳ שמאל ,מקבץ )נעביר את החוט אל קדמת הסריגה ואת  3העיניים הבאות אל המסרגה הימנית,
נעביר את החוט לאחור ,ונחזיר את  3העיניים אל המסרגה השמאלית ,נביא את החוט אל קדמת הסריגה מימין
ונסרוג את  3העיניים לשמאל(  9ע׳ שמאל,
נסיים את הסריגה בארבע שורות של דוגמת אורז כפול )אינן מופיעות בדוגמה(
*דוגמת הקרדיגן  Que Seraהמלאה בקישור
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