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הוראות לסריגת גרביים למתחילות
עידית פארן  -סורגות בזמן
חומרים:
לסריגת זוג גרביים נדרשים לנו
כ 100-גרם )כ 400-מטרים( של צמר שמיועד לסריגת גרביים
מסרגות עגולות מס *2.5
שתי סימניות סריגה )או זנבות של חוטים בצבע שונה מהצבע של החוט איתו אנחנו סורגים(
לפני שנתחיל לסרוג ,ניקח מידה של אורך כף הרגל שלנו ,ונרשום אותה לפנינו
מיומנויות נדרשות:
הוספת העיניים מתבצעת בשני אופנים ,על ידי הרמת החוט שבין שתי עיניים באמצעות המסרגה
השמאלית.
 - m1rנרים עם המסרגה השמאלית את החוט שבין שתי העיניים מאחורה ,ונסרוג אותו מקדימה
כעין ימין .תתקבל עין שנוטה ימינה.
 - m1lנרים עם המסרגה את החוט שבין שתי העיניים מקדימה ,ונסרוג אותו מאחור לעין ימין.
תתקבל עין שנוטה שמאלה.
החלק הראשון – סריגת הגרביים מהאצבעות ועד לעקב:
נעלה  22עיניים על מסרגה עגולה מס  11 ,2.5עיניים על כל מסרגה וזאת תהיה השורה הראשונה
שלנו.
הוראות להעלאת העיניים בסרט
בסיום העלאת העיניים נחזיק את המסרגות בצורה כזאת שישאר לנו זנב חוט ,ואת חוט הסריגה בצד
ימין .זה יהיה הסימן לתחילת שורה ,והשורה מתחילה תמיד מגב כף הרגל ,ורק אחר כך עוברת אל
הסוליה) .אפשר להשאיר את זנב החוט מחוץ לעבודה ,וכך יהיה לנו סימן לתחילת השורה(
ההוראות כתובות לצד אחד של הגרב ,נחזור עליהן פעמיים ,בפעם הראשונה בצד של גב כף הרגל,
ובפעם השנייה ב צד של הסוליה
הוראות להוספת העיניים M1lו— ) M1rבדקה ה 13:13-בסרט(
שורה  :1ימין ) 22עיניים(
שורה  :2ע׳ ימין ,m1r ,נסרוג בסריגת ימין עד שנשארת עין אחת לפני סוף השורה  , m1lע׳ ימין
) 26ע׳(
שורה  :3ע׳ ימין ,m1r ,ימין עד שנשארת עין אחת לפני סוף השורה  , m1lע׳ ימין ) 30ע׳(
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שורה  :4ע׳ ימין ,m1r ,ימין עד שנשארת עין אחת לפני סוף השורה  , m1lע׳ ימין ) 34ע׳(
שורה  :5ע׳ ימין ,m1r ,ימין עד שנשארת עין אחת לפני סוף השורה  , m1lע׳ ימין ) 38ע׳(
שורה  :6ע׳ ימין ,m1r ,ימין עד שנשארת עין אחת לפני סוף השורה  , m1lע׳ ימין ) 38ע׳(
שורה  :7ימין
שורה  :8ע׳ ימין ,m1r ,ימין עד שנשארת עין אחת לפני סוף השורה  , m1lע׳ ימין ) 42ע׳(
שורה  :9ימין
שורה  :10ע׳ ימין ,m1r ,ימין עד שנשארת עין אחת לפני סוף השורה  , m1lע׳ ימין ) 46ע׳(
שורה  :11ימין
שורה  :12ע׳ ימין ,m1r ,ימין עד שנשארת עין אחת לפני סוף השורה  , m1lע׳ ימין ) 50ע׳(
שורה  :13ימין
שורה  :14ע׳ ימין ,m1r ,ימין עד שנשארת עין אחת לפני סוף השורה  , m1lע׳ ימין ) 54ע׳(
שורה  :15ימין
הגענו לנקודת הזמן בה אפשר למדוד את שני ה״ירחים״ הקטנים שנוצרו לנו על כף הרגל שלנו,
ולהחליט אם להמשיך את הגדלת העיניים או לסרוג בסיבוב עד שנגיע לנקודת חישוב העיניים
לקראת סריגת העקב.
במידה והחלטנו שעלינו להוסיף עיניים כדי להגדיל את הגרב
שורה  :16ע׳ ימין ,m1r ,ימין עד שנשארת עין אחת לפני סוף השורה  , m1lע׳ ימין ) 58ע׳(
שורה  :17ימין
שורה  :18ע׳ ימין ,m1r ,ימין עד שנשארת עין אחת לפני סוף השורה  , m1lע׳ ימין ) 62ע׳(
)כדי להגיע ל 60-עיניים ,נוכל בשורה  18להעלות עין אחת בכל צד של הגרב במקום שתיים(
שורה  :19ימין
את ההוספות בשורות הבאות נסרוג במידה והסריגה שלנו צפופה במיוחד ,ובסריגה שמיועדת
לרגליים גדולות
שורה  :20ע׳ ימין ,m1r ,ימין עד שנשארת עין אחת לפני סוף השורה  , m1lע׳ ימין ) 62ע׳(
שורה  :21ימין
שורה  :22ע׳ ימין ,m1r ,ימין עד שנשארת עין אחת לפני סוף השורה  , m1lע׳ ימין ) 64ע׳(
שורה ) :23ועד שהגרב מגיע לאורך מלא של כף הרגל פחות  7ס״מ(
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בשרטוטים המצורפים מודגמות שתי מידות :קטנה ובינונית ,אפשר להתחיל את סריגת הגרביים
ממספר קטן/גדול יותר של עיניים ,בהתאם למתח הסריגה שלכם ,או לגודל הסופי של הגרביים.

שורות ראשונות של גרב מידה קטנה

שורות ראשונות של גרב מידה בינונית
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כשהגרביים שעל המסרגות מגיעים לאורך של  7ס״מ פחות מאורך כף הרגל נעלה שתי עיניים
במרכז הסוליה ,באופן הבא
גרב בהיקף של  54ע׳ :נסרוג  12ע׳ ימין )נעלה עין m1rאחת(  3ע׳ ימין )נעלה עין  m1lאחת( 12
ע׳ ימין
גרב בהיקף של  56ע׳ :נסרוג  13ע׳ ימין )נעלה עין m1rאחת(  2ע׳ ימין )נעלה עין m1lאחת( 13
ע׳ ימין
גרב בהיקף של  58ע׳ :נסרוג  13ע׳ ימין )נעלה עין m1rאחת(  3ע׳ ימין )נעלה עין m1lאחת( 13
ע׳ ימין
גרב בהיקף של  60ע׳ :נסרוג  14ע׳ ימין )נעלה עין m1rאחת(  2ע׳ ימין )נעלה עין  m1lאחת( 14
ע׳ ימין
גרב בהיקף של  64ע׳ :נסרוג  15ע׳ ימין )נעלה עין  m1rאחת(  2ע׳ ימין )נעלה עין  m1lאחת( 15
ע׳ ימין
נמשיך לסרוג כ 2-ס״מ נוספים ,עד שנגיע לאורך של  5ס״מ פחות מאורך כף הרגל
בנקודה הזאת נתחיל לסרוג את העקב בטכניקה שנקראת ) short rowsשורות קצרות(
הוראות לסריגת העקב
לפני תחילת הסריגה כמה הערות:
העקב נסרג הלוך ושוב על חציו האחד של הגרב ,שורה ימין ,שורה שמאל ,בכל שורה נסרוג עין
אחת פחות .ככל שנסרוג יותר שורות ,העקב יתקבל יותר מחודד סריגת העקב מתבצעת בחלק
התחתון של הגרב ,ובחלק הזה נסרוג הלוך ושוב ,חצי מכמות העיניים ) 2+עיניים( שורה ימין
ושורה הדוגמה מתאימה לכל עקב ,בכל מספר עיניים ,ואפשר לסרוג אותה בכל עובי חוט.
אם זאת הפעם הראשונה בה אתם סורגים גרביים ,קחו נשימה ארוכה ,זאת סריגה תלת מימדית,
ולפעמים לוקח זמן להבין אותה ,אם התחלתם לסרוג ומשהו לא הסתדר ,אל תהססו לפרום את
השורה כדי לחזור אחורה ולהתחיל מההתחלה.
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בשונה מהחלק הראשון של הדוגמה ,בו אני מסבירה איך להגיע לגרביים עם מספר מסוים של
עיניים ,החלק הזה כתוב ומתאים לכל גודל ומידה של גרב ,ובכל מספר של עיניים.
בשלב סריגת העקב נסרוג כל גרב בנפרד ,ובסיום סריגת העקב של הגרב השני ,נחזור לסרוג את
שני הגרביים בעיגול.
ההוראות:
מספר העיניים על העקב שאתם סורגים יהיה בין , 34-24כולל  2עיניים שהוספנו לפני כמה שורות.
אנחנו אמורים לחלק במראית עין ,את את העיניים ל, 3-ולא בכל מספר עיניים החלוקה הזאת
מתאפשרת ,ניקח שני סמני סריגה ,או שאריות חוט בצבע שונה מהגרב ,ונחלק את מספר העיניים
ל )קרוב ל(  3 -כאשר בשני הצדדים יהיה לנו מספר שווה ,ובאמצע ,מספר שווה או קרוב.
נתחיל את הסריגה בשורה ,1הנסרגת בימין
שורה : 1נסרוג ימין עד סוף השורה ,נסובב את הגרב
שורה : 2נעביר את העין הראשונה אל המסרגה הימנית כאשר החוט נמצא מקדימה ,נעביר את החוט
מעל המסרגה הימנית ומאחורי הסריגה ,נמשוך את החוט לאחור )תיווצר לנו עין כפולה( ונסרוג
שמאל עד סוף השורה ,נסובב את הגרב
שורה : 3נעביר את העין הראשונה אל המסרגה הימנית כאשר החוט נמצא מקדימה ,נעביר את החוט
מעל המסרגה הימנית ומאחורי הסריגה ,נמשוך את החוט לאחור )שוב תיווצר לנו עין כפולה( ונסרוג
ימין עד עין אחת לפני העין האחרונה )שהיא העין הכפולה(
שורה : 4נעביר את העין הראשונה אל המסרגה הימנית כאשר החוט נמצא מקדימה ,נעביר את החוט
מעל המסרגה הימנית ומאחורי הסריגה ,נמשוך את החוט לאחור )תיווצר לנו עין כפולה( ,ונסרוג
שמאל עד עין אחת לפני העין הכפולה
נחזור על שורות  3ו 4-עד שיישארו לנו באמצע ) (14-9עיניים ובצדדים ) (10-8עיניים.
)ככל שנשאיר יותר עיניים באמצע ,העקב יתקבל יותר ארוך ומחודד(
עכשיו ,כשאנחנו בשורה קדמית ,נתחיל לאסוף את העיניים הכפולות בדרך הבאה:

ס ו ר גו ת ב ז מ ן ס ט ו ד יו ל ס ר יגה ב ע ש ר ת
054-5901388
ע יד ית פ א ר ן
שורה : 1נסרוג ימין עד שנגיע לעין הכפולה הראשונה ,נסרוג אותה )את שתי הלולאות של העין
הכפולה יחד( ואת העין הכפולה הבאה )שתי עיניים יחד( .נסובב את הגרב
שורה : 2נעביר את העין הראשונה אל המסרגה הימנית כאשר החוט נמצא מקדימה ,נעביר את
החוט מעל המסרגה הימנית אל מאחורי הסריגה ונסרוג ימין עד שנגיע אל העין הכפולה הראשונה,
נסרוג אותה ,ואת העין הכפולה הבאה ,נסובב את הגרב.
שורה  :3נעביר את העין הראשונה אל המסרגה הימנית כאשר החוט נמצא מקדימה ,נעביר את
החוט מעל המסרגה הימנית ואל מאחורי הסריגה ,נמשוך את החוט לאחור ,העין הכפולה תיראה כמו
עין משלוש לולאות ,נסרוג ימין עד שנגיע אל העין הכפולה הבאה ,נסרוג אותה ) 3לולאות יחד(
ואת העין הכפולה הבאה ,נסובב את הגרב
שורה : 4נעביר את העין הראשונה אל המסרגה הימנית כאשר החוט נמצא מקדימה ,נעביר את
החוט מעל המסרגה הימנית ומאחורי הסריגה ,נמשוך את החוט לאחור ,העין הכפולה תיראה כמו
עין משלוש לולאות ,נסרוג שמאל עד העין הכפולה הבאה  ,נסרוג אותה ,ואת העין הכפולה הבאה.
נסובב את הגרב.
נסרוג את שורות  3ו 4-עד שנגיע לעין הכפולה האחרונה ונסובב את הגרב.
שורה אחרונה :השורה הזאת תתחיל בעין כפולה ,ותסתיים בהמשך הסריגה בסיבוב.
נעביר את העין הראשונה אל המסרגה הימנית כאשר החוט נמצא מקדימה ,נעביר את החוט מעל
המסרגה הימנית אל מאחורי הסריגה ונסרוג ימין עד שנגיע אל העין הכפולה ,שהיא למעשה בסוף
החלק של העקב .נסרוג את העין הכפולה ונמשיך לסרוג את הגרב בסיבוב.
אם יש צורך לצמצם את שתי העיניים שהוספנו לפני סריגת העקב ,נצמצם אותן מעל העקב ,אם
הרגל שלכם בקרסול עבה מעט יותר מאשר כף הרגל ,מומלץ להשאיר את העיניים הנוספות
ולהמשיך בסריגה מעגלית עד שנגיע לסיום הגרב .אורך הגרב תלוי בכמה חוט יש לכם ,ועד כמה
אתם רוצים שהוא יהיה ארוך מאחר ואם רוצים גרביי-ברך ,ואז יש לחשב ולהרחיב במהלך המשך
הסריגה ,אני ממליצה בזוג הגרביים הראשון ,להגיע לאורך של גרב רגיל ,עד כ 20-ס״מ מגובה כף
הרגל.

© כל הזכויות לדוגמה ולשרטוט שייכות לעידית פארן מסורגות בזמן ,אין לעשות כל שימוש
מסחרי בדוגמה ללא אישור
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אם יש צורך לצמצם את שתי העיניים שהוספנו לפני סריגת העקב ,נצמצם אותן מעל העקב ,אם
הרגל שלכם בקרסול עבה מעט יותר מאשר כף הרגל ,מומלץ להשאיר את העיניים הנוספות
ולהמשיך בסריגה מעגלית עד שנגיע לסיום הגרב .אורך הגרב תלוי בכמה חוט יש לכם ,ועד כמה
אתם רוצים שהוא יהיה ארוך מאחר ואם רוצים גרביי-ברך ,ואז יש לחשב ולהרחיב במהלך המשך
הסריגה ,אני ממליצה בזוג הגרביים הראשון ,להגיע לאורך של גרב רגיל ,עד כ 20-ס״מ מגובה כף
הרגל ובין  5-2ס״מ לפני סוף הגרב המתוכנן ,נסרוג פטנט באופן הבא
עין י׳ ללולאה האחורית ,ועין שמאל לסירוגין.
נחזור על השורה עד שהפטנט יגיע לאורך של כ 3-ס״מ.
את סגירת העיניים נעשה בסגירה אלסטית שנקראת
Invisible Ribbed Bind-Off
או בכל סגירה אלסטית אחרת )המשאירה מקום לחוט ,כדי שאפשר יהיה לגרוב את הגרב(
וכמה מלים לסיום הדוגמה הזאת קשה מאוד לכתיבה ,ויכול להיות שיש לי טעויות אם במקרה
מצאתם איזושהי טעות ,כל טעות שהיא ,כתבו לי אל המייל הזה
sorgotbazman@gmail.com
ואתייחס בהקדם האפשרי
אתן מוזמנות לשלוח לי תמונות ,אפשר לשלוח אותן אל המייל שלי ,ואפשר תמיד להעלות אותן
בקבוצה מועדון סריגה בפייסבוק ,וגם באינסטגרם ,פינטרסט ,עם ההאשטג
sorgotbazmansocks#
ותודה ,תמיד ,גם כשאני לא מכירה אתכם ,על זה שאתם עושים איתי את הדרך הפתלתלה
והיפיפיה הזאת של החוטים
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הערות חשובות:
*המסרגות המומלצות לסריגת גרביים הן בגודל של  2.5מ״מ ,אבל אם מתח הסריגה שלכם גבוה יותר
והיא צפופה והדוקה ,אפשר לעלות לגודל מסרגה של  2.75או  3.00מ״מ ,ואם מתח הסריגה שלכם נמוך,
והסריגה רפויה אפשר לרדת לגודל מסרגה  2.00או  2.25מ״מ
יש המון המון תיאוריות וגישות לגבי איך מתחילים לסרוג גרביים ,מה שבטוח כמעט בודאות הוא ,שאת
הגרב הראשון תתחילו לסרוג יותר מפעם אחת .זאת הדינמיקה של הטבע ,ויש בזה משהו בריא ,כי מפעם
לפעם כאשר פורמים וכמה הערות חשובות:
*המסרגות המומלצות לסריגת גרביים הן בגודל של  2.5מ״מ ,אבל אם מתח הסריגה שלכם גבוה יותר
והיא צפופה והדוקה ,אפשר לעלות לגודל מסרגה של  2.75או  3.00מ״מ ,ואם מתח הסריגה שלכם נמוך,
והסריגה רפויה אפשר לרדת לגודל מסרגה  2.00או  2.25מ״מ
יש המון המון תיאוריות וגישות לגבי איך מתחילים לסרוג גרביים ,מה שבטוח כמעט בודאות הוא ,שאת
הגרב הראשון תתחילו לסרוג יותר מפעם אחת .זאת הדינמיקה של הטבע ,ויש בזה משהו בריא ,כי מפעם
לפעם כאשר פורמים ומתחילים שוב את הסריגה ,אנחנו לומדים ומפנימים את הטכניקה הזאת יותר טוב.
אם חשוב לכם שמספר העיניים הסופי של הגרב ,אחרי העלאת העיניים יהיה מתואם עם מידה אחרת של
גרב ,או עם דוגמה שכדי לסרוג אותה נדרש מספר מסויים של גרביים אפשר לשנות את הוספת העיניים
)אחרי שורה מס  14בדוגמה( ולהתאים את ההוספה למספר העיניים הסופי שאנחנו רוצים.
אין סוף לדוגמאות ולרעיונות ,יש אלפי דוגמאות לסריגת גרביים ,חלק גדול מאוד ניתן באוקיינוס של
הרשת בחינם ,ובכל זאת ,אם אתם רק מתחילים אני ממליצה מאוד מאוד על ספר שנקרא
Socks from the Toe Up - Wendy D. Johnson

