סוודר בדוגמת וופל
לגיל שנה ,שנתיים ,שלוש.

החומרים:
עבור החולצה כ (250) 200 -גרם צמר  -בעובי בינוני המתאים למסרגות מס' .4.5
מסרגות מס'  4ו.4.5 -
קנה מידה 22 :עיניים ו 28-שורות =  10 X 10ס"מ.

דוגמאות סריגה:
סריגת ימין :סרגי ימין משני הצדדים
דוגמת ופל-
שורה  2 :1עיניים ימין 1 ,שמאל.
שורה  :2חופף .סרגי את העיניים כפי שהן מופיעות
שורה  :3כמו שורה ראשונה.
שורה  :4ימין כל השורה
חזרי על  4שורות אלה ליצירת הדוגמא.

תהליך העבודה:
הגב
במסרגות מס'  4העלי  (80 ,76) 66עיניים ,וסרגי  6שורות בסריגת ימין .עברי למסרגות מס'
 ,4.5והמשיכי לסרוג בדוגמת ופל עד גובה  (38 ,36) 33ס"מ מתחילת הסריגה.
סגירת פתח העורף :סרגי את  (29 ,27) 22העיניים הראשונות בשורה .סגרי את
 22העיניים הבאות ,עד סוף השורה.
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.
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שורה הבאה :סגרי עין אחת בתחילת השורה ,וסרגי עד סוף השורה.
בשורה הבאה ,צרי  2לולאות ) לולאה 2 :עיניים יחד – ימין ,וחוט על המסרגה .בשורה
הבאה ,סרגי את החוט שעל המסרגה – כעין רגילה( .המשיכי לסרוג בדוגמא  4שורות
נוספות ,וסגרי את העיניים האחרונות .נתקי את החוט ,וחברי אותו אל הכתף השנייה .סרגי
את הכתף השנייה כמו את הראשונה.

חזית
סרגי כמו את הגב – עד גובה  (33 ,31) 28ס"מ.
פתח הצוואר  -סגרי את  8העיניים האמצעיות .מכאן מתחלקת העבודה לשניים .תחילה
סיימי כתף אחת .סגרי בכל שורה שנייה ,בצד הקרוב לצוואר 3 ,עיניים 2 ,עיניים 2 ,עיניים ו-
 3פעמים עין אחת .נותרו  (26 ,24 ) 19עיניים ,אותן המשיכי לסרוג עד גובה (40 ,38) 35
וסגרי .סרגי באותה צורה את הכתף השנייה.

שרוולים
במסרגות מס' , 4העלי  (46 ,42) 42עיניים ,וסרגי  6שורות ימין .בשורה הבאה ,עברי
למסרגות מס'  . 4.5המשיכי לסרוג בדוגמת ופל.
לגיל שנה ושנתיים :כל שורה רביעית הוסיפי עין מכל צד13 ,פעמים .יש לך  68עיניים.
לגיל  :3כל שורה רביעית הוסיפי עין מכל צד  7פעמים ,ולאחר מכן ,כל שורה ששית הוסיפי
עין מכל צד –  5פעמים .יש לך  70עיניים.
המשיכי לסרוג עד גובה  (25 ,23) 21ס"מ מתחילת הסריגה ,וסגרי את כל העיניים.

הגימור
העלי  40עיניים מסביב לפתח הצוואר הקדמי .סרגי  8שורות ימין ,במסרגות מס'  ,4וסגרי
את העיניים.
העלי  40עיניים מסביב לפתח הצוואר בגב.
בשורה הבאה ,צרי  2לולאות .הראשונה – בעין הרביעית והחמישית מתחילת השורה,
והלולאה השנייה – בעין הרביעית והחמישית מסוף השורה .סרגי גם כאן  8שורות ,וסגרי את
העיניים.
הניחי את אימרת הלולאות של הכתף האחורית מעל החלק הקדמי .שימי אמצע שרוול אל
הכתף ,וחברי את תפרי השרוולים.
תפרי את תפרי האורך בשרוול ,ואת תפרי הצד .תפרי  3כפתורים על כל כתף.
תפרי אפליקציה באמצע החזית.

דגם זה לקוח ברשות מתוך החוברת "יותר מחוט" גליון מספר  ,1סתיו – חורף 2005
כל הזכויות שמורות ל "יותר מחוט"
עמוד  2מתוך 3

דגם זה לקוח ברשות מתוך החוברת "יותר מחוט" גליון מספר  ,1סתיו – חורף 2005
כל הזכויות שמורות ל "יותר מחוט"
עמוד  3מתוך 3

