סוודר ראשון לתינוק
לגיל  3חודשים ) 6חודשים(.

חומרים (150) 100 :גרם צמר בעובי בינוני.
מסרגות מס'  3.5ו,4-
מסרגת קרושה מס' ,3.5
 3כפתורים,
צמר בצבע נוגד – לקישוט.
קנה מידה 21 :עיניים ו 28-שורות =  10 X 10ס"מ.

דוגמאות סריגה:
 .1סריגה חלקה :שורה ימין ,שורה שמאל.
 .2סריגת אורז :שורה ראשונה -עין ימין ,עין שמאל.
שורה שנייה – סרגי את העיניים ,כשסדר הסריגה הפוך מבשורה הראשונה.
במקום בו נראית עין ימין ,סרגי שמאל ,ומעל עין שמאל ,סרגי ימין.

תהליך העבודה:
העלי  ( 130) 120עיניים על מסרגות מס'  ,3.5וסרגי  3ס"מ בדוגמת אורז.
עברי למסרגות מס'  .4המשיכי לסרוג בחלוקה הבאה 6 :עיניים בסריגת אורז( 118 ) 108 ,
עיניים בסריגה חלקה ,ו 6 -עיניים אחרונות בסריגת אורז.
בגובה  (16) 14ס"מ מתחילת הסריגה חלקי את העבודה כך :השאירי 90
)  ( 98עיניים על מסרגת עזר .המשיכי לסרוג את  ( 32 ) 30העיניים האחרונות בלבד.
סרגי  ( 28 ) 24עיניים בסריגה חלקה ,ו 6-עיניים בסריגת אורז )המשך האימרה הקדמית(.
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החל מגובה  (19) 17ס"מ ,שני את החלוקה :סרגי  (16) 14עיניים בסריגה חלקה ,ו16-
עיניים בסריגת אורז.
בגובה  (22) 20ס"מ ,סגרי בקצה הסרוג באורז -בתחילת כל שורה שנייה –
 4עיניים 3 ,עיניים 2 ,עיניים ועין אחת .המשיכי לסרוג עד גובה כולל של  (28) 26ס"מ.
סגרי את העיניים הנותרות.
העבירי ממסרגת העזר את  ( 66) 60העיניים של הגב .סרגי אותן בסריגה חלקה עד גובה
 (26) 23ס"מ מתחילת הסריגה .מכאן המשיכי בחלוקה הבאה (17) 14 :עיניים בסריגה
חלקה 32 ,עיניים אורז ,ו (17 ) 14 -עיניים בסריגה חלקה .סגרי את העיניים של הגב.
סרגי את  (32) 30העיניים ,כתמונת ראי של החלק הראשון.

שרוולים:
העלי  (32) 28עיניים ,וסרגי  3ס"מ בסריגת אורז במסרגות מס' .3.5
עברי למסרגות מס'  ,4ולסריגה חלקה.
במידה הקטנה -הוסיפי כל שורה שנייה עין מכל צד  6פעמים .לאחר מכן ,הוסיפי כל שורה
רביעית עין מכל צד 5 -פעמים.
במידה הגדולה – הוסיפי כל שורה רביעית עין מכל צד –  10פעמים.
המשיכי לסרוג עד גובה  (17 ) 15ס"מ מתחילת הסריגה ,וסגרי את העיניים.

הגימור:
קפלי את שני חלקי הקדמי על הגב .תפרי את תפרי הכתפיים .חברי את השרוולים :אמצע
שרוול – אל תפר הכתף ,וכן את תפרי האורך של השרוולים.
סרגי במסרגת קרושה -שורה של חצאי עמודים מסביב לכל הסוודר ,והוסיפי  3לולאות אויר
מ 3-עיני שרשרת.
רקמי בצבע נוגד תך שרשרת בקו המפריד בין האורז והסריגה החלקה.
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