סוודר עם כפתורים מלפנים
לגיל שנתיים ,שלוש וארבע

החומרים:
צמר בעובי בינוני כחול ג'ינס ,תכלת ,וירקרק -כדור אחד מכל צבע.
מסרגות מס'  3.5ו.4-
 2כפתורים.

דוגמאות סריגה:
סריגת פטנט 1 :ימין 1 ,שמאל.
סריגה חלקה :שורה ימין ,שורה שמאל.
שורות בולטות בצבעים :כל פס צבע ,סרוג ב 6-שורות :ימין ,ימין ,ימין ,שמאל ,שמאל ,שמאל.
קנה מידה 21 :עיניים ו 28-שורות =  10 X 10ס"מ.

תהליך הסריגה:
גב
העלי בצבע כחול ג'ינס (78 ,74) 70עיניים על מסרגות מס'  .3.5סרגי שתי שורות פטנט
בכל צבע לפי הסדר הבא :כחול ,ירקרק ,תכלת וכחול.
עברי למסרגות מס'  ,4ולסריגה חלקה .סרגי בצבע ירקרק  (23 ,20) 19ס"מ .צרי  3פסי
צבע ,בשורות בולטות :כחול ,ירקרק וכחול .המשיכי לסרוג בסריגה חלקה בצבע תכלת.
סגירת פתח העורף :בגובה  (41 ,38) 36ס"מ מתחילת הסריגה סרגי את (28 ,26) 24
העיניים הראשונות .סגרי את  22העיניים הבאות ,והמשיכי לסרוג עד סוף השורה.
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ממקום זה נסרגות שתי הכתפיים לחוד .סרגי  (28 ,26) 24עיניים שמאל )העיניים של הכתף
השנייה נותרות על המסרגה(.
שורה הבאה :סגרי  2עיניים ,וסרגי ימין עד סוף השורה.
שורה הבאה :שמאל.
שורה הבאה :סגרי עין אחת ,וסרגי ימין עד סוף השורה.
שורה הבאה  :סגרי את כל העיניים.
נתקי את החוט ,וסרגי את הכתף השנייה כתמונת ראי.

חזית:
סרגי כמו את הגב עד סוף השורות הבולטות.
שורה הבאה :סרגי  (37 ,35) 33עיניים ,סגרי  4עיניים ,והמשיכי לסרוג עד סוף השורה.
ממקום זה ,נסרגות שתי הכתפיים לחוד .סרגי בצבע תכלת ,תחילה את כתף ימין .בגובה 32
) (37 ,34ס"מ ,סגרי בפתח הצוואר כל שורה שנייה -פעם אחת  3 -עיניים 3 ,פעמים 2 -
עיניים ,ו 3-פעמים עין אחת .המשיכי לסרוג עד גובה  (43 ,40) 38ס"מ מתחילת הסריגה,
וסגרי את העיניים .סרגי במהופך את הכתף השנייה.

שרוולים:
העלי  (46 ,46) 40עיניים במסרגות מס'  ,3.5וסרגי  3ס"מ פטנט בצבע כחול.
עברי למסרגות מס'  ,4וסרגי את השרוולים בסריגה חלקה ,בפסים של  6שורות לפי הסדר
הבא :ירקרק ,תכלת ,כחול.
לגיל שנתיים :הוסיפי כל שורה רביעית ,עין אחת מכל צד 14 ,פעמים.
לגיל  :3הוסיפי כל שורה רביעית ,עין אחת מכל צד 10 ,פעמים ,וכל שורה ששית 3 -פעמים.
לגיל  : 4הוסיפי כל שורה רביעית ,עין אחת מכל צד 9 ,פעמים ,וכל שורה ששית –  4פעמים.
בגובה  (26 ,25) 23ס"מ מתחילת השרוול ,סגרי את העיניים.

הגימור:
חברי את תפרי הכתפיים .העלי בצבע תכלת ,במסרגות מס'  55 ,3.5עיניים מסביב לפתח
הצוואר  .סרגי בסריגת פטנט –  2שורות בתכלת 2 ,שורות בכחול 2 ,שורות בירקרק ו2-
שורות בכחול .סגרי את העיניים.
פתח הרכיסה :כשצד ימין של העבודה פונה אליך ,במסרגות מס'  ,3.5העלי בצבע כחול 20
עיניים .סרגי בפטנט –  4שורות כחול 2 ,שורות ירקרק ,ו 2 -שורות כחול .סגרי רופף.
העלי  20עיניים גם בצד השני .סרגי  4שורות בכחול.
שורת הלולאות :סרגי בירקרק  5עיניים בפטנט 2 ,ביחד ימין ,חוט על המסרגה 6 ,עיניים
בפטנט 2 ,ביחד ימין ,חוט על המסרגה ,ו 5 -ימין.
המשיכי לסרוג בפטנט שורה אחת בירוק ,ושתי שורות בכחול.
חברי את השרוולים :אמצע השרוול לתפר הכתף .חברי את תפר האורך של השרוולים ,ואת
תפר הצד של הסוודר .חברי את הכפתורים.

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

