מעילון עם גסקה בסריגת פטנט
עד גיל חצי שנה

החומרים :כ 150 -גרם צמר בעובי בינוני.
מסרגות מס'  3.5ו.4 -
 3כפתורים.
קנה מידה 21 :עיניים ו 28-שורות =  10 X 10ס"מ.
דוגמאות סריגה:
 .1סריגה חלקה :שורה ימין ,שורה שמאל.
 .2סריגת פטנט 3 :ימין 3 ,שמאל .כל השורות חופפות.
 .3סריגת ימין :כל השורות ימין.
הגב
במסרגות מס'  3.5העלי  63עיניים וסרגי  3ס"מ בסריגת ימין .עברי למסרגות מס' ,4
והמשיכי לסרוג בסריגה חלקה עד גובה  14ס"מ מתחילת הסריגה .בגובה זה ,סגרי בתחילת
שתי השורות הבאות 6 ,עיניים .המשיכי לסרוג את  51העיניים הנותרות עד גובה  26ס"מ
מתחילת הסריגה  -בסריגת פטנט.
סגירת פתח העורף :בגובה  26ס"מ ,סרגי את  14העיניים הראשונות בשורה .סגרי את 23
העיניים הבאות ,והמשיכי לסרוג את  14העיניים האחרונות .הפכי את הסריגה .ממקום זה,
נסרגות שתי הכתפיים לחוד.
סרגי  14עיניים -שמאל .הפכי את הסריגה )העיניים של הכתף השנייה נותרות על המסרגה(.
סגרי  2עיניים ,וסרגי עד סוף השורה.
שורה הבאה :שמאל.
שורה הבאה :סגרי עין אחת בתחילת השורה ,וסרגי עד סוף השורה.
סגרי את העיניים האחרונות .נתקי את החוט וחברי אותו אל הכתף השנייה .גם בצד זה,
סגרי קודם  2עיניים ,לאחר מכן עין אחת ,ובסוף את העיניים האחרונות.
חזית שמאל
במסרגות מס'  3.5העלי  28עיניים .סרגי  3ס"מ בסריגת ימין .עברי למסרגות מס'  4וסרגי
בסריגה חלקה עד גובה  14ס"מ מתחילת הסריגה .בצד שמאל בלבד ,סגרי  6עיניים.
המשיכי לסרוג את  22העיניים הנותרות בסריגת פטנט  -עד גובה  21ס"מ.
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פתח הצוואר :בגובה  21ס"מ מתחילת הסריגה ,סגרי בצד ימין בלבד 2 :עיניים 3 ,עיניים2 ,
עיניים 2 ,עיניים ו 2 -פעמים עין אחת .נותרו  11עיניים ,אותן המשיכי לסרוג עד גובה 28
ס"מ ,וסגרי.
חזית ימין
סרגי כמו חזית שמאל ,אך בהיפוך.
שרוולים
במסרגות מס'  ,3.5העלי  38עיניים ,וסרגי  3ס"מ ימין .בשורה הבאה ,עברי למסרגות מס' .4
הוסיפי  4עיניים במפוזר ,בתוך השורה .יש כעת  42עיניים .המשיכי לסרוג בסריגה חלקה,
וכל שורה רביעית הוסיפי עין מכל צד 9 ,פעמים .יש לך  60עיניים .המשיכי לסרוג עד גובה
 19ס"מ מתחילת הסריגה ,וסגרי את כל העיניים.
גימור
תפרי את תפרי הכתפיים.
הכניסי את השרוולים למקומם .שימי לב לצורת פתח השרוול ,ותפרי אותם בהתאם.
העלי  45עיניים מסביב לפתח הצוואר .סרגי  3ס"מ ימין במסרגות מס'  ,3.5וסגרי את
העיניים.
העלי עיניים עבור אימרת הכפתורים תחילה .העלי  50עיניים .סרגי  3ס"מ ימין ,וסגרי את
העיניים .סמני על אימרת הכפתורים את מקומם .סמני תחילה את הכפתור הראשון על
הצוואר .הכפתור האחרון ,בסוף הגסקה .באמצע בין שניהם ,סמני את מקום הכפתור
השלישי.
העלי על הצד השני עיניים עבור אימרת הלולאות  .סרגי  2שורות פטנט ,ובשורה השלישית -
צרי לולאות בהתאמה למקום הכפתורים שסימנת )לולאה= שתי עיניים יחד ,וחוט על
המסרגה .בשורה הבאה ,החוט על המסרגה נסרג כעין רגילה( .המשיכי לסרוג בסריגת ימין
עד גובה  3ס"מ ,וסגרי את העיניים.
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