סוודר רגלן סרוג מלמעלה
עד גיל חצי שנה
רעיון אדיר לאוהבות לסרוג ,אך לא לחבר.

חומרים 150 :גרם חוט בעובי בינוני
מסרגות מס'  3.5ו4-
 5כפתורים
קנה מידה 21 :עיניים ו 28 -שורות =  10x10ס"מ.
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הוראות :הסוודר נסרג מפתח הצוואר כלפי מטה ,בחתיכה אחת
עיבוד הצוואר :העלי  59עיניים במסרגות מס' .3.5
שורה ראשונה ) :צד ימין של העבודה(  2ימין 1 * ,שמאל 1 ,ימין .חזרי מה * עד סוף
השורה .סיימי ב 1 -ימין.
שורה שנייה 1* :ימין 1 ,שמאל .חזרי מה* עד סוף השורה .סיימי ב 1 -ימין.
חזרי על  2שורות אלה ,עד גובה  5ס"מ.
בשורה האחרונה ,הוסיפי עין אחת באמצע השורה  60 -עיניים.
עברי למסרגות מס'  ,4והמשיכי כך:
שורה ראשונה ) :שורת סימון(  10ימין )עבור קדמי שמאל(  .סמני בחוט את העין הבאה,
וסרגי אותה 8 .ימין )עבור שרוול שמאל( .סמני בחוט את העין הבאה ,וסרגי אותה 20 .ימין
)גב(  .סמני את העין הבאה ,וסרגי אותה 8 .ימין )שרוול ימין(  .סמני בחוט את העין הבאה,
וסרגי אותה 10 .ימין )קדמי ימין( .
שורה שנייה :שמאל.
שורה שלישית * :סרגי עד העין המסומנת ,הוסיפי עין ,סרגי את העין המסומנת – ימין,
הוסיפי עין .חזרי מה* עוד  3פעמים .סרגי עד סוף השורה .התווספו  8עיניים.
חזרי על  2השורות האחרונות עוד  20פעמים.
יש כעת –  228עיניים .סרגי שורה שמאל.
שורה הבאה) :שורת חלוקה( העבירי  32עיניים למסרגת עזר )עבור קדמי שמאל(.
על  50העיניים הבאות ,התחילי לסרוג את שרוול שמאל.
סרגי  4שורות .בשורה החמישית ,סגרי עין אחת מכל צד .המשיכי לצמצם בכל שורה
רביעית ,עוד  5פעמים.
נותרו  38עיניים .המשיכי לסרוג עד שהשרוול יגיע לאורך  12ס"מ ממקום ההפרדה.
צמצמי  6עיניים במפוזר ,וסרגי  5ס"מ פטנט .סגרי בצורה רופפת.
העבירי  64עיניים של הגב למסרגת העזר ,בהמשך לעיניים של הקדמי.
על  50העיניים הבאות ,סרגי את שרוול ימין – כמו את שרוול שמאל .הוסיפי את  32העיניים
האחרונות למסרגת העזר.
יש כעת  128עיניים על המסרגה .המשיכי לסרוג את גוף הסוודר ,עד  13ס"מ ממקום
ההפרדה .סיימי בשורה שמאל .בשורה האחרונה ,צמצמי עין אחת באמצע השורה.
נותרו  127עיניים.
החליפי מסרגות למס'  ,3.5וסרגי  3ס"מ פטנט.
סגרי את העיניים בצורה רופפת.
רצועת הכפתורים  :במסרגות מס'  ,3.5העלי  9עיניים.
שורה ראשונה 2 :ימין ] 1שמאל 1 ,ימין[  3פעמים .סיימי בעין שמאל.
שורה שנייה 1] :ימין  1שמאל[  4פעמים .סיימי בעין ימין.
חזרי על  2השורות האלה ,עד שאורך הרצועה במתיחה קלה – יגיע עד הסימן שבאמצע
עיבוד הצוואר .תפרי את הרצועה למקום )לילדה בצד שמאל ,לילד בצד ימין( .סמני על
רצועת הכפתורים את מקומם .הכפתור העליון -ס"מ מתחת לסוף העליון של הרצועה.
הכפתור התחתון – ס"מ מעל הסוף התחתון של הרצועה.
רצועת הלולאות :סרגי כמו את רצועת הכפתורים .מול מקום הכפתורים ,צרי לולאות ע"י
סריגת  2עיניים יחד ,וחוט על המסרגה.
בשורה הבאה – סרגי את החוט על המסרגה כעין רגילה.
קפלי פנימה את עיבוד הצוואר ,ותפרי בצורה רופפת .תפרי את הכפתורים למקומם.
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