אפודה עם פתח צוואר V
לגיל חצי שנה ,שנה ,שנה וחצי ושנתיים.

החומרים:
 200-150גרם צמר בעובי בינוני המתאים למסרגות מס' .4
מסרגות מס'  3.5ו,4 -
מסרגה עגולה מס' .3.5
קנה מידה 21 :עיניים ו 28-שורות =  10 X 10ס"מ.

דוגמאות סריגה:
 .1סריגה חלקה  :שורה ימין ,שורה שמאל.
 .2סריגת פטנט :עין ימין ,עין שמאל .כל השורות חופפות.
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תהליך העבודה:
הגב
במסרגות מס'  3.5העלי  (77 ,71 ,67) 61עיניים ,וסרגי  3ס"מ בסריגת פטנט .עברי
למסרגות מס'  ,4והמשיכי לסרוג בסריגה חלקה עד גובה  (23 ,22 ,21) 14ס"מ מתחילת
הסריגה )כולל הפטנט( .בגובה זה ,סגרי בתחילת שתי השורות הבאות  6עיניים .המשיכי
לסרוג את  (64 ,58 ,54) 48העיניים הנותרות עד גובה  (37 ,35 ,33 ) 26ס"מ מתחילת
הסריגה.

סגירת פתח העורף
סרגי את  (21 ,18 ,16 ) 13העיניים הראשונות בשורה .סגרי את  22העיניים הבאות,
והמשיכי לסרוג את  (21 ,18 ,16) 13העיניים האחרונות.
ממקום זה ,נסרגות שתי הכתפיים לחוד.
שורה הבאה :שמאל ) העיניים של הכתף השנייה נותרות על המסרגה(.
שורה הבאה :סגרי  2עיניים ,וסרגי עד סוף השורה.
שורה הבאה :שמאל.
שורה הבאה :סגרי עין אחת בתחילת השורה ,וסרגי עד סוף השורה.
סגרי את  ( 18 ,15 ,13) 10העיניים האחרונות .נתקי את החוט וחברי אותו אל הכתף
השנייה .גם בצד זה ,סגרי קודם  2עיניים ,לאחר מכן עין אחת ,ובסוף את העיניים האחרונות.
החזית
העלי  67עיניים ,וסרגי את  ( 23 ,22 ,21) 14הס"מ הראשונים כמו בגב.
סגרי בתחילת שתי השורות הבאות –  6עיניים ,והורידי את העין האמצעית לסיכת בטחון.
ממקום זה ,נסרגים שני החצאים לחוד.
בפתח ה ,V-הורידי עין אחת ,כל שורה שנייה 9 ,פעמים .לאחר מכן ,הורידי עין אחת כל
שורה רביעית 5 -פעמים.
המשיכי לסרוג עד גובה  (39 ,37 ,35) 28ס"מ מתחילת הסריגה ,וסגרי את העיניים
הנותרות.

גימור פתח הצוואר
תפרי את תפרי הכתפיים .העלי במסרגה עגולה מ"ס  :3.5על פתח העורף –  28עיניים ,על
צד אחד של פתח הצוואר (.42 ,40 ,40 ) 40-עיניים .הוסיפי את העין האמצעית מסיכת
הביטחון ,והעלי אותו מספר עיניים על הצד השני של פתח הצוואר .סרגי בסריגת פטנט
מסביב לפתח הצוואר.
באמצע החזית ,סרגי את שתי העיניים שלפני העין האמצעית )שנשארת מסומנת בסיכת
בטחון( 2 -ביחד  -שמאל .העין האמצעית ,סרגי – ימין ,ושתי העיניים שאחריה 2 -ביחד –
שמאל .צמצום זה נעשה בכל שורה של הפטנט .המשיכי לסרוג פטנט בגובה  3ס"מ ,סגרי
את העיניים.
גימור פתחי הידיים
בפתחי הידיים ,העלי עיניים כאשר תפרי הצד עדיין פתוחים .מעלים עיניים -מפינה לפינה.
בכל  4שורות – העלי  3עיניים .סרגי  3ס"מ פטנט ,וסגרי את העיניים .את צדי הפטנט – חברי
בתפר – אל המקום שבו הורדת  6עיניים .סגרי את תפרי הצד.
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