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 2021חנוכה  \חנוכיה לי יש 

 ההדרכה מתאימה לחנוכיה וליצירת נרות מדליקים בכל ימות השנה. תהנו!

 הצנצנות:

 אתי את מה שמצאתי. חשוב לשים לב:פתחתי את מגירת הצנצנות והוצ

 פחות. -טסטר צ'ויס . רצוי שהצנצנות יהיו בעלות בסיס עגול וישרות. למשל צנצנת של 1

 ס"מ לשמש. 10ס"מ עד  4טנות גובה . הצנצנות שהשתמשתי בהן ק2

 

 מה עוד צריך?

 . חוטי כותנה בצבע קרם1

 ליצירת השורה האחרונה, הצבעונית . חוטי כותנה במגוון צבעים2

 . מסרגה מתאימה.3

 בטיחות

 שימי לב, הסריגה לא נוגעת ולא מגיעה אל האש של הנר למנוע אפשרות של דליקה. 
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 הסריגה.

 

 סריגת העיגול.

גדול העיגול כגודל בסיס הצנצנת, עדיף טיפה פחות כדי ליצור מתיחה של הסריגה )שלא  –שימי לב 

 טיפול מהצנצנת.(

 

 

 שורות. 2-4. אני סרגתי וצפיפות הסריגהצנצנת גודל כמובן שצריך עיגול קטן, המידה בהתאם ל

 הסבר לשרטוט המצורף. – סריגת העיגול

 סורגים שש עיניים. סוגרים בעין נסתרת. .1

 11עיניים )כפי שהסברתי בכללים( סורגים אל תוך הלולאה ולא לעיניים! עוד  3עולים  .2

העליון של עמודים. סוגרים בעין נסתרת. איפה? סוף עמוד עם החלק  12עמודים. סה"כ 

 העמוד הקודם. למעשה, סוגרים עיגול.
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 בכל עין סורגים שני עמודים. עולים בתחילת שורה, סוגרים בעין נסתרת. .3

פעמים. מתחילים ב שלוש עיניים, סוגרים בעין  X 12עמודים בעין, עמוד בעין  2סורגים  .4

 נסתרת.

ם ב שלוש עיניים, פעמים. מתחילי X 12עמודים בעין, עמוד בעין, עמוד בעין  2סורגים  .5

 סוגרים בעין נסתרת.

פעמים. מתחילים ב שלוש  X 12עמודים בעין, עמוד בעין, עמוד בעין, עמוד בעין  2סורגים  .6

 עיניים, סוגרים בעין נסתרת.

פעמים. מתחילים  X 12 , עמוד בעיןעמודים בעין, עמוד בעין, עמוד בעין, עמוד בעין 2סורגים  .7

 נסתרת.ב שלוש עיניים, סוגרים בעין 

מכאן ממשיכים באותה צורה. בכל שורה מוסיפים עמוד בעין. כלומר אם בשורה החמישית  .8

עמודים בעין בשורה השישית  2 \עמוד בעין, עמוד בעין, עמוד בעין  –סרגנו שלושה עמודים 

 עמודים בעין. 2נסרוג ארבעה עמודים בכל עין ו בעמוד הבא 

 

 הרשת -גוף הנר סריגת 
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יים הנספרות כעמוד. סורגים עוד עמוד בעין הבאה. סורגים שתי עיניים, מדלגים על שתי עינ 3עולים 

עיניים, סורגים עמוד ועוד עמוד וכן הלאה עד סוף השורה. מסיימים בסגירת השורה )כי אנחנו סורגים 

 במעגל(

היה דילוג איפה ש –עיניים וממשיכים.יוצרים מעבר קטן ללולאה, הרשת, כמו בשרטוט  3ושוב, עולים 

 סורגים והפוך.

 מקווה שהבנתם, סריגה נעימה.

 מזכירה לכם שכאן סורגים, כאן גם פורמים וכאן מותר לטעות.

 

 תודה, בהצלחה ואל תפסיקי לסרוג.
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