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 לסרוג יחד טיפות פני
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 משטח מרכזי

 
 

 קרושהקיצור תכים 

 = עין שרשרת ע"ש

 = תך/תכים תך/תכים

 = ללפף חוט על המסרגה ללפף

 

** לחזור על ההוראות בין הכוכביות כמספר הפעמים המצוין. בדרך כלל זה משמש לחזרה על 
 צד שלם ויכלול מספר הוראות. 

 ) ( לסרוג את ההוראות בתוך הסוגרים כמספר הפעמים המצוין. זו רמה נמוכה יותר של חזרה.
 

כחולות ונטויות כדי ] [ רמזים והערות בסוף השורה נכתבים בתוך סוגרים מרובעים ובאותיות 
 .לסייע ולהדריך אתכם

 
 קיצורי תכים טוניסאים:

 = שורת הלוך ש"ה
 = שורת חזור ש"ח
 = תך טוניסאי פשוט ט"פ

סביב שני מקדימה להכניס את המסרגה ו = תך טוניסאי עמוד חובק קדמי : ללפף ח"ק טע"מ
 פעם אחת לולאות 2דרך ללפף ולמשוך  , ללפף ולמשוך לולאה,המצויןשל התך  החוטים האנכיים

 לולאה מאחורי התך.ה על לולאה על המסרגה, לדלג להשאיר
סביב  מקדימה להכניס את המסרגהו : ללפףחובק קדמי = תך טוניסאי עמוד כפולח"ק  טעמכ"פ

לולאות  2, ללפף ולמשוך לולאה, ללפף ולמשוך דרך המצויןשל התך  שני החוטים האנכיים
 .מאחורי התךלולאה על ה, לדלג  פעמיים

 
 .הפתיחה בחלק התייחסות ראו טוניסאים תכים אודות להסברים

 
 

 .שורות במשטח הזה 188יש בסה"כ 

זה קריטי שמתח הסריגה של התכים במשטח הזה יתאים למתח הסריגה של התכים במשטחים הצידיים. 
בדוגמת התכים במשטח שורות  10באותו אורך כמו  שורות בדוגמת התכים הזו הם 10בדקו כדי לוודא ש 

תכים=  10ס"מ( מתקבל.  5הבדל של כמה אינצ'ים ) ,הצידי. המשטחים הגמורים צריכים להיות באותו אורך
 אינצ'(,  3ס"מ ) 7.6שורות =  10אינצ'(;  ¼ 2ס"מ ) 5.7



התכים  2מעידות על שינוי צבע. שינוי הצבע מתרחש ב  בקו תחתיהשורות שמודגשות 
 ור הקודמת.האחרונים של שורת החז

 
 

 ע"ש. 50(, Jמ"מ ) 6ומסרגה טוניסאית  [צבע מנוגד]A צבע עם 
 
 

להכניס את המסרגה לקשת האחורית של ע"ש השנייה מהמסרגה ולהוציא לולאה. לחזור עבור כל אחת  :1שורה 
 לולאות על המסרגה.  50מע"ש. צריך להיות לכם 

לחזור על שורת החזור עד שנשארת רק לולאה אחת על המסרגה.  ,לולאות 2שורת חזור: ללפף ולמשוך דרך 
 .[הלולאה האחרונה שנותרה על המסרגה בסיום כל שורת חזור היא התך הראשון של שורת ההלוך הבאה]

 
בשתי  B [Caron Cake] צבעל ולהחליף]צבע מנוגד[  A צבעשורות של ט"פ ב 3עוד  לסרוג :2-4 שורות

 שורות של צבע מנוגד. 4הלולאות האחרונות של השורה הרביעית. יש בסה"כ  
 

 .ט"פ בין כל טעמכ"פ ח"ק 3עם  יסוד: זוהי שורת 5שורה 
 

, אני מציעה שתתחילו את המשטח המרכזי עם הצבע השני המופיע Caron Cakes-אם אתם משתמשים ב
בחבילה, כך שזה יהיה שונה מאשר משטחי הצד. תוכלו להשתמש בחוט בו לא השתמשתם כשתסרגו את 

 האימרה.
 
 

]הלולאה שנשארת על המסרגה בסוף כל שורת חזור , ט"פ בחוט האנכי הקדמי של התך השני. B צבעעם 
 של שורת ההלוך הבאה.[היא הלולאה הראשונה 

 
סביב שני החוטים  שורות למטה 2להכניס את המסרגה לתך הבא , ללפף חוט פעמיים)–טעמכ"פ ח"ק  לסרוג* 

ללפף , לולאות 2יה והשלישית של המשטח ולמשוך לולאה, ללפף חוט ולמשוך דרך יהאנכיים, בין השורות השנ
לדלג על הלולאה מאחורי התך  .על המסרגה הנשארו לא נסרגה לולאה אחת, לולאות( 2חוט ולמשוך דרך 

 .החובק

 
 

 
 
 

 ולשבתהשורות האחרונות של ט"פ  2צריך להיות באורך של  העמוד הכפולהתכים הבאים*,  3ט"פ בכל אחד מ 
 ."קח"פ טעמכ 12"כ בסה צריך להיותהשורה.  לאורך*  . לחזור מ * עדהיהשני בשורה התך מעל

 
 .השלימו את שורת החזור

 
 

 בשתי הלולאות האחרונות של שורת החזור. Aצבע ל להחליףט"פ בשורה הבאה,  :6שורה 
 בהמשך המשטח, אתם תסרגו תכים סביב הטעמכ"פ ח"ק הקיימים, שתי שורות מתחת. 

 
 



מ *  לחזור*,  הבאים התכים 3 ב"פ ט, מתחת שורות 2"פ העמכ סביב"פ טעמכ, * השני בתך"פ ט: 7שורה 
 . להשלים את שורת החזור. השורה לאורךעד * 

 

 
 
 

 .בשתי הלולאות האחרונות Bלצבע  להחליףט"פ  :8שורה 
 

סה"כ של שיהיה שורות עד  2כל   Bלצבע  Aבע תוך החלפה לסירוגים בין צ 8ועל שורה  7 שורהלחזור על 
 שורות. 188

 
 

 3כאשר אתם עושים את שורת ההלוך, לוודא שיש לכם  50זה רעיון טוב לספור את התכים ולוודא שיש לכם 
את הטעמכ"פ ח"ק נכון יתכן שאתם או  ם. אם לא סיימתשורההט"פ בין כל אחד מהתכים החובקים ובסוף 

 האחרון.התך בחוט האנכי האחרון לפני התך תדלגו על ל אתאבדו או תרוויחו עוד לולאה על המסרגה. 
 
 
 

 סיכום:
 בכל אחד מהסטים של הדוגמה. Caron Cakesשורות של  2שורות של צבע מנוגד ו  2יש 

 
התכים  3ט"פ בתך השני, * טעמכ"פ ח"ק בבא אחריו, ט"פ ב   :צבע החלפתההלוך הראשונה בכל  שורת

 צבע והחלפת הבאה בשורה"פ ט ,החזור שורת את להשלים. ההלוך שורת לסיום עד*  עד*  מ לחזורהבאים*, 
 .החזור שורת בסוף

 
 שורות ולסגור בשורת הלוך של השורה האחרונה,  188לחזור עד לסה"כ של 

 
 סגירה )שורת הלוך( :

*לולאה אחת על המסרגה, להכניס את המסרגה לתוך הלולאה הקדמית של החוט האנכי הבא, ללפף ולמשוך 
 השורה במתח סריגה נמוך )משוחרר(. לאורך לחזורהלולאות, לולאה אחת על המסרגה, *  2דרך 

 
 
 

 תנאי שימוש
 זו דוגמה/פרסום שמוגנת תחת חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים. .1
 יכולה לשמש לשימוש אישי בלבד.הדוגמה/פרסום  .2
העתקות או הפצות בכל דרך אפשרית כולל מכני או אלקטרוני, כולל דיוור, סריקה או תשדירי דואר  .3

 אלקטרוני אסורים.
 ניתן לפרסם קישורים לדוגמה/הוצאה באתרי רשתות חברתיות, אבל לא את הדוגמה/פרסום עצמו. .4



 אתם מוכרים את הפריט, בבקשה צרו איתי קשר קודם הפריט הזה יכול להיעשות כמתנה או תרומה. אם .5
 .purrfectamewsments@gmail.comב 

דוגמה זו נבדקה ונבחנה בשביל שתהיה מדויקת. תיקונים ושיפורים נוספים יופיעו בגרסאות של  .6
 דוגמה/פרסום זה.
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