סוודר עם גסקה עגולה
עד גיל חצי שנה

החומרים 150 :גרם צמר בעובי בינוני -דק
שארית חוט בצבע נוגד – לקישוט.
מסרגות מס'  ,3ו3.5 -
מסרגת קרושה מס' 3
 3כפתורים.
קנה מידה 22 :עיניים ו 32 -שורות =  10 X 10ס"מ.
תהליך העבודה:
הסוודר נסרג בחתיכה אחת עד גובה בית השחי.
העלי  130עיניים במסרגות מס'  ,3וסרגי  3ס"מ בסריגת ימין .עברי למסרגות מס' .3.5
דוגמת כוורת:
שורה  8 : 1ימין *,חוט על המסרגה 2 ,ימין ,העבירי את החוט שלקחת קודם על המסרגה.
מעל שתי עיני הימין ,והפילי אותו מהמסרגה 2 ,ימין .חזרי מה* עד  6עיניים לפני
סוף השורה .סרגי אותן ימין.
שורה  6 : 2ימין ,שמאל עד  6עיניים לפני סוף השורה 6 ,ימין.
שורה  6 : 3ימין * ,חוט על המסרגה 2 ,ימין ,העבירי את החוט מעל שתי עיני הימין והפילי
מהמסרגה 2 ,ימין .חזרי מה* עד  6עיניים לפני סוף השורה ,וסיימי בימין.
שורה  : 4כמו שורה .2
חזרי על  4שורות אלה עד גובה  15ס"מ מתחילת הסריגה.
שורה הבאה :צרי לולאה :סרגי את העין הרביעית והחמישית יחד ,והעלי חוט על המסרגה.
המשיכי את השורה כרגיל.
שורה הבאה :סרגי  34עיניים בדוגמה 96) .העיניים הנותרות נשארות על מסרגה
נוספת( .סגרי עין אחת בסוף כל שורה שנייה  6 -פעמים .נותרו  28עיניים.
השאירי אותן על המסרגה ,והמשיכי לסרוג את  62העיניים הבאות עבור
הגב .שימי לב לשמירת הדוגמה .בקטע זה ,סגרי עין אחת מכל צד 6 -
פעמים .נותרו 50 -עיניים.
השאירי גם אותן על המסרגה ,והמשיכי לסרוג את  34העיניים האחרונות.
סגרי בתחילת כל שורה שנייה עין אחת  6 -פעמים .נותרו  28 -עיניים.
הניחי בצד את כל החלק הזה ,ועברי לסריגת השרוולים.
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שרוולים
העלי  36עיניים על מסרגות מס'  , 3וסרגי  3ס"מ  -ימין.
המשיכי לסרוג בדוגמת הכוורת  .הוסיפי  -כל שורה שנייה  -עין אחת מכל צד 6 ,פעמים.
בהמשך ,הוסיפי  -כל שורה רביעית  -עין אחת מכל צד 4 ,פעמים .יש כעת  56עיניים.
בגובה  14ס"מ מתחילת הסריגה  ,הפחיתי -כל שורה שנייה -עין אחת מכל צד 6 ,פעמים.
נותרו  44עיניים .השאירי אותן על מסרגה.
סרגי שרוול שני ,זהה לראשון.
הגסקה
העלי על מסרגה )רצוי מסרגה עגולה ,בגלל כמות העיניים( את  28העיניים של חזית ימין.
בהמשך 44 ,עיניים של שרוול אחד .העלי את  50עיניים של הגב 44 ,עיניים של השרוול
השני ,ו –  28עיניים של חזית שמאל.
יש כעת  194עיניים.
המשיכי לסרוג בדוגמת פסים 6 .העיניים הראשונות  -תמיד ימין ,וכך גם  6האחרונות.
שאר העיניים  -סרגי  2ימין 4 ,שמאל  8 -שורות.
שורה הבאה  :בשורה זו ,צרי לולאה נוספת ,כמו הראשונה.
צמצום ראשון :בדוגמת הפסים ,סרגי את העין השלישית והרביעית מתוך  4עיני השמאל -
יחד .הדוגמה כעת  2 -ימין 3 ,שמאל .
סרגי  8שורות.
צמצום שני :בדוגמת הפסים ,סרגי את העין השנייה והשלישית מתוך  3עיני השמאל – יחד.
הדוגמה כעת  2 -ימין 2 ,שמאל .סרגי  8שורות.
שורה הבאה :צרי לולאה שלישית.
צמצום שלישי :בשורה זו ,צמצמי גם בעיני הימין ,וגם בשמאל .סרגי בדוגמת הפסים ,את
שתי העיניים ימין  -יחד ,וכן את שתי העיניים -שמאל .הדוגמה כעת  1 -ימין 1 ,שמאל
סרגי בדוגמה זו  8שורות ,וסגרי את כל העיניים.
הגימור
חברי את תפרי השרוולים ,ובית השחי .תפרי את הכפתורים.
סרגי בצבע נוגד שורה של חצאי עמודים מסביב לכל הסוודר.
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