שמלת סרפן

מידות :לגיל  2ו 4 -שנים.
חומרים:
 (200) 150גרם חוט בעובי בינוני .ניתן לסרוג בחוט כותנה ,מיקרופייבר או
חוטי אקרילן בייבי ,באורך כ 300-מטר ל 100-גרם.
מסרגות מס'  3.5ו. 4.5-
 2פפיונים לקישוט.
קנה מידה) :בסריגה חלקה ,במסרגות מס'  22 (3.5עיניים ו 30-שורות
=  10 X 10ס"מ.
דוגמאות סריגה:
דוגמת פטנט :עין ימין ,עין שמאל .כל השורות חופפות.
סריגה חלקה :שורה ימין ,שורה שמאל.
סריגת ימין :כל השורות – ימין.
הוראות:
חזית:
העלי ,במסרגות מס'  (154) 138 ,4.5עיניים .עין ראשונה ועין אחרונה הן עיני
קצה ,ונסרגות ימין משני הצדדים .סרגי את שאר העיניים 1* :ימין4 ,
שמאל * .חזרי מה *-עד ה *-עד  2עיניים לפני סוף השורה .סרגי  1ימין ,ועין
קצה.
כל השורות החוזרות חופפות :סרגי את העיניים כפי שהן מופיעות.

בגובה  (9) 7ס"מ מתחילת הסריגה ,שורת צמצום ראשונה :סרגי את עיני
הימין כרגיל ,ואילו בכל אחת מקבוצת עיני השמאל ,סרגי 1 :שמאל 2 ,ביחד
שמאל ו 1-שמאל.
דוגמת הסריגה מכאן 1 :ימין 3 ,שמאל.
בגובה  (18) 14ס"מ מתחילת הסריגה ,שורת צמצום שנייה :סרגי את עיני
הימין כרגיל ,ואילו בכל אחת מקבוצת עיני השמאל ,סרגי 1 :שמאל 2 ,ביחד
שמאל.
דוגמת הסריגה מכאן 1 :ימין 2 ,שמאל.
בגובה  (27) 21ס"מ מתחילת הסריגה ,שורת צמצום שלישית :סרגי כרגיל
את עיני הימין ,ובכל אחת מקבוצות השמאל ,סרגי  2ביחד שמאל.
נותרו  (65) 57עיניים.
החליפי למסרגות מס'  ,3.5וסרגי  2ס"מ בדוגמת פטנט.
המשיכי מכאן בסריגה חלקה עד גובה  (38) 30ס"מ מתחילת הסריגה.
המשולשים:
חלקי את העיניים שנותרו לשני חלקים .סגרי את העין האמצעית ,וסרגי
מכאן את שני החלקים בנפרד.
חלק ראשון :סרגי  2עיניים ימין 2 ,עיניים יחד ימין מאחור ,סרגי ימין עד 4
עיניים לפני סוף החלק 2 ,עיניים יחד ימין מלפנים ,ו 2-עיניים ימין .כל
השורות החוזרות -שמאל.
המשיכי לצמצם עיניים בשורות הימין ,באותה צורה ,עד שנשארות 8
עיניים .המשיכי לסרוג את העיניים הנותרות ,בסריגת ימין (20) 16 ,שורות
נוספות ,וסגרי את העיניים.
סרגי את המשולש השני בהתאם.
גב:
סרגי כמו החזית עד גובה  (38) 30ס"מ מתחילת הסריגה.
צמצום הגב :סרגי  2עיניים ימין 2 ,ביחד ימין מאחור 2 ,ביחד ימין מאחור,
סרגי ימין עד  6עיניים לפני סוף השורה ,סרגי  2ביחד ימין מלפנים 2 ,ביחד
ימין מלפנים ,ו 2-ימין.
כל השורות החוזרות :שמאל.
חזרי על שתי השורות האחרונות עוד  4פעמים.
נותרו  37עיניים.
סרגי עיניים אלה בסריגת ימין (20) 16 ,שורות נוספות ,וסגרי את העיניים.
חיבור וגימור:
תפרי את תפרי הצד ,וחברי את הכתפיות .

ההוראות מתוך האתר "חוט של חן"  , www.lovelyarn.com -שבו מבחר
דגמים לילדים ולמבוגרים.

