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Dalia be happy תהנו, באהבה, דליהכל הזכויות שמורות דליה ברנובר Dalia be happy מועדון סריגה במסרגה אחת

מעגלי נשים       סורגות ויוצרות

כללי: דוגמאות רשת \ מניפות, דוגמת תחרה הן דוגמאות מאד פופולריות בסריגה במסרגה אחת, קרושה. 

באופן אישי אני מאד אוהבת את הדוגמאות האלה. הן נפלאות בחוט דק ונהדרות בחוט עבה, הכל בהתאם לרצון 

שלך ולמוצר שאת סורגת. לאחרונה סרגתי בדוגמה הספציפית זו שאל טורקיז נהדר, ומשתתפות במעגלי הסריגה

מתלהבות גם הן מהדוגמה. את הסיפור המלא תמצאי בקוד המצורף בתחתית הדף. אני ממליצה מאד, 

לפני שאת מתחילה לסרוג את מה שבחרת לסרוג להתעכב רגע, לסרוג  דוגמית, להבין את ההגיון של הדוגמה 

ואת החזרה שלה ואיך היא נראית עם החוט שבחרת. כך או כך, תהני, תסרגי ותשתפי בתוצאה. 

הדוגמה המצורפת סרוגה בחוט כותנה של ויטלגו במסרגה 2.5 (אני סורגת מאד רפוי).

חשוב! הדוגמה  מיועדת לסריגה שטוחה. אם ברצונך לסרוג בעיגול, את ממשיכה את הסריגה באופן רציף 

ללא חצאי המניפות בתחילת שורה.

מבוסס על הדרכות מהרשת רשת מניפות מקסימה ופשוטה

תראו מה אני עשיתי 

עם הדוגמה הזו!
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שורה של עיניים בהתאם לגודל הרצוי. 

שורה של עמודים, לא חובה. יש שמתחילים מיד את הדוגמה. 
מתחילים עם שלוש עיניים הנספרות כעמוד.

תחילת שורה - שלוש עיניים, עמוד, מדלגים 2 עיניים וסורגים את המניפה
עמוד \ שלוש עיניים \ עמוד. מדלגים ארבע עיניים ושוב המניפה 

עד סוף השורה. בסוף השורה מדלגים 2 עיניים ושני עמודים.

מתחילים שורה בשלוש עיניים, עמוד,  בכל מניפה סורגים שבעה עמודים
עד סוף שורה. סוגרים בשני עמודים.

שלוש עיניים \ עמוד \ מניפה של עמוד\ שלוש עיניים \ עמוד בעמוד
האמצעי של המניפה.

סימני סריגה

שרשרת עיניים  עמוד עין

מבוסס על הדרכות מהרשת רשת מניפות מקסימה ופשוטה

מניפה, נסרגת בעין אחת


