חליפה ראשונה לתינוק
לגיל עד חצי שנה

חומרים )עבור כל החליפה( :כ 200 -גרם צמר בעובי בינוני דק.
מסרגות מס'  3ו3.5-
כפתור קטן ושטוח.
 40ס"מ גומי רך.
קנה מידה 22 :עיניים ו 32-שורות =  10 X 10ס"מ.

דוגמאות סריגה:
 .1סריגת אורז :שורה ראשונה 1 :ימין 1 ,שמאל.
שורה שנייה :סרגי את העיניים ,כשסדר הסריגה הפוך מבשורה הראשונה.
במקום בו נראית עין ימין -סרגי שמאל ,ומעל לעין שמאל – סרגי ימין.
 .2סריגת ימין :כל השורות נסרגות – ימין.
 .3סריגה חלקה :שורה ימין ,שורה שמאל.
 .4סריגת פטנט :עין ימין ,עין שמאל .כל השורות חופפות.
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החולצה

תהליך העבודה:
גב :העלי  60עיניים על מסרגות מס'  .3סרגי  6שורות בסריגת אורז.
עברי למסרגות מס'  , 3.5וסרגי בסריגה חלקה עד גובה  12ס"מ מתחילת הסריגה.
הורדה לרגלן:סרגי  3עיניים ימין ,העבירי עין לא סרוגה ,סרגי את העין הבאה – ימין ,העבירי
מעליה את העין הלא סרוגה ,והפילי אותה מהמסרגה .המשיכי לסרוג ימין עד  5עיניים לפני
סוף השורה .סרגי  2ביחד ימין ,ו 3-העניים האחרונות -ימין.
שורה הבאה 3 :העיניים הראשונות ,ו 3-האחרונות ,סרגי ימין .שאר העיניים :שמאל .
המשיכי להוריד באותה צורה עין מכל צד כל שורה שנייה – עוד  15פעמים
בגובה  18ס"מ מתחילת הסריגה -חלקי את העבודה לשניים ,והמשיכי לסרוג כל חלק לחוד.
בגובה  22ס"מ ,כאשר נותרו  14עיניים מכל צד ,סגרי את העיניים.
קדמי :סרגי כמו הגב .בגובה  19ס"מ מתחילת הסריגה ,סגרי  8עיניים באמצע השורה.
ממקום זה ,נסרגים שני החלקים לחוד .סגרי עבור פתח הצוואר -פעם אחת  3עיניים3 ,
פעמים –  2עיניים ,ופעם אחת -עין אחת .באותו זמן ,המשיכי גם את ההורדות של הרגלן ,עד
שנגמרות כל העיניים.
שרוולים :העלי  30עיניים על מסרגות מס'  .3סרגי  6שורות בסריגת אורז.
עברי למסרגות מס'  ,3.5ולסריגה חלקה .הוסיפי כל שורה רביעית עין מכל צד – 6פעמים .יש
כעת  42עיניים .בגובה  13ס"מ מתחילת הסריגה ,התחילי להוריד עיניים עבור הרגלן ,כמו
בגב –  16פעמים.
סגרי את  10העיניים שנותרו.
גימור :חברי את תפרי הרגלן ואת תפרי השרוולים והצד .העלי במסרגות מס'  66 3עיניים
מסביב לפתח הצוואר .סרגי  6שורות בסריגת ימין ,וסגרי את העיניים .צרי לולאת אויר בקצה
פתח הצוואר ,ותפרי את הכפתור בצד השני.

המכנסיים:
העלי  40עיניים על מסרגות מס'  .3סרגי  3ס"מ בסריגת אורז .עברי למסרגות מס' ,3.5
ולסריגה חלקה .הוסיפי בתחילת ובסוף כל שורה רביעית – עין אחת מכל צד –  10פעמים.
יש לך כעת  60עיניים.
בגובה  15ס"מ ,סגרי כל שורה שנייה – עין אחת מכל צד –  5פעמים .נותרו  50עיניים.
המשיכי לסרוג אותן עד גובה  32ס"מ מתחילת הסריגה.
עברי למסרגות מס'  ,3ולסריגת פטנט .סרגי  2ס"מ ,לאחר מכן שורה שמאל ,ועוד  2ס"מ
פטנט.
סרגי שני חלקים זהים.
גימור :תפרי את תפרי האורך של הרגליים .חברי את תפר המפשעה מהגב עד הקדמי.
קפלי את החלק העליון של הפטנט פנימה – כאשר שורת השמאל היא קו הקיפול .השחילי
גומי.
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