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�ריגה של אליפ�ה כב�י� לתיק המניפות
כללי: 

1. האליפ�ה נ�רגת �ביב שורת עיניי�.

2. למעשה האליפ�ה היא מלב
 ושני חצאי עיגולי� בכל צד. כל חצי עיגול נ�רג כעיגול.

3. אי� מודדי� את האליפ�ה - �ורגי� ע� החוט והמ�רגה שבחרת 2-3 שורות של עמודי�, מודדי� את המידה ב�“מ ומחשבי�.

 

הדרכה מילולית ל�ריגת האליפ�ה.

שורה ראשונה - שורה של עיניי�, בשרטוט 32 עיניי�.

שורה שניה - נ�רגת מ�ביב לשורת העיניי�

שלוש עיניי� ועוד שישה עמודי� בעי
 אחת \ 30 עמודי� \ שבעה עמודי� בעי
 אחרונה \ 30 עמודי�.

שורה שלישית  - הכפלה - כפול 7 \ שלושי� עמודי� ושוב, הכפלה כפול 7 \ 30 עמודי�. �וגרי� בעי
 נ�תרת.

מתחילי� את השורה ע� שלוש עיניי� הנ�פרות כעמוד.  

שורה רביעית - הכפלה ,  עמוד אחד -  כפול 7 \ שלושי� עמודי� \ הכפלה,  עמוד אחד -  כפול 7

\ 30 עמודי�. �וגרי� בעי
 נ�תרת. מתחילי� את השורה ע� שלוש עיניי� הנ�פרות כעמוד.

שורה חמישית- הכפלה,  עמוד אחד עמוד אחד - כפול 7 \ שלושי� עמודי� \ הכפלה,  עמוד אחד עמוד אחד - כפול 7

\ 30 עמודי�. �וגרי� בעי
 נ�תרת. מתחילי� את השורה ע� לוש עיניי� הנ�פרות כעמוד. 

אי� ממשיכי� באליפ�ה? מעל שבעת העמודי� מו�יפי� עמוד חזרה של שלושה עמודי� \ הכפלה 

בשורה הבאה ארבע עמודי� בכל עי
 \ הכפלה וכ
 הלאה. 

 

  

    

מקרא:

 
הכפלה - שני עמודי� בעי

שלוש עיניי� לתחילת שורהעמוד

שורה של עיניי�
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�ריגה של המניפות

כללי: 

1. דוגמת המניפות נ�רגת בעיגול �ביב התחתית.

2. בכל שורה מחליפי� צבע אחרת המניפות כדוגמה הולכות לאיבוד.

3. ב�ו� שורה קושרי� וגוזרי� את החוט.

 

הדרכה מילולית ל�ריגת דוגמת המניפות.

שורה ראשונה -מדלגי� שתי עיניי�, בעי
 השלישית �ורגי� חמישה עמודי�, מדלגי� עי
 ו�ורגי� חצי עמוד עד �ו� השורה . 

שורה שניה - מתחילי� באמצע המניפה, נועצי� מ�רגה ו�ורגי� עי
, חמישה עמודי� בחצי העמוד בי
 שתי המניפות, 

חצי עמוד במרכז המניפה הבאה. עד �ו� השורה. וזו הדוגמה שחוזרת על עצמה.

בהצלחה.  
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