
 

 

 מניפותשאל   -דוגמת סריגה 

י צעיף מהמם שתוכלו להתעטף בו בימי החורף הקרים. אולי תסרג \איזה כיף תכף גם לכם יהיה שאל 

 אותו כמתנה לחברה?  לבת שלך? כך או כך, הכנתי לך הדרכה נהדרת. 

 

 הצעיף, כרצונך, בקלות ובפשטות. אן נועדה כדי שתוכלי ליצור אתההדרכה שאני מצרפת לך כ

להגיע  אולהזמין אותי אלייך  אוי לשיעור פרטי ם תרצי להעמיק את הידע את מוזמנת להגיע אלא

 052-2948487איתי  דברי למועדון הסריגה שלי. 

 ועכשיו, לעבודה!

 שלב ראשון: קביעת המידות, הצבעים, והמטרה.

מחליטה לפעמים . אני מודה שאני הרצויה לכם מידת השאל מה  וטבשלב זה קחו סרט מידה ותחלי

 מה שמתאים לכם. תוך כדי סריגה.

. כל חוט שתבחרו הוא טוב, תתאימו לכם מסרגה 3.5גתי עם חוטי אקרילן פשוטים עם מסרגה אני סר

 כתובה על הצמר ואם לא תתיעצו עם המוכרת.המידה  –נכונה 

 

גוונים, אני אוהבת  11עכשיו זה הזמן לבחור את שילוב הצבעים שמתאים לכם. אני סרגתי עם 

גוונים שחוזרים  4-5למשל לסרוג אפשר  –צבעוניות שכזו. אתם יכולים לבחור כל שילוב שנראה לכם 

אפשר גוונים תואמים כמו אפור בהיר ואפור כהה. תקדישו רגע לחשוב מה  גוונים, 2על עצמם, אפשר 

לא יודעת לבחור צבע כי אתם אני  –הצבעוניות שתהיה לכם הכי נעימה, רכה ומלטפת. אל תגידו 

 יודעים. ובטח יודעים להרגיש את הצבע אז פשוט, תרגשיו אותו.

עיניים על מנת להתאים נכונה את החוט  25דוגמה קטנה של כ  לסרוגאני ממליצה בשלב הזה 

ה מושפעים אחד מהשני. תיצרו דוגמית קטנה למסרגה, את העובי והצפיפות. כל הפרמטרים האל

 . ולמראה שמתאים לכם לשילוב זהו את ההתאמות הנכונות ותשפרו עד שתגיעו לרכות, לנעימותת

זה תלוי בסריגה שלכם. השרשרת  . מה מידת השרשרת?העיניים שרשרתבשלב הבא יוצרים את 

 עם המניפות. ותתחילוהראשונה ארוכה יותר מהתוצר הסופי. סירגו את השרשרת 



 איך סורגים את המניפות?

 רגים שני עמודים לעין הרביעית. סוגרים בחצי עמוד.סו בשורה ראשונה

אחר כך סורגים חמישה עמודים בעין השלישית )הספירה היא מהחצי עמוד האחרון( וסוגרים בחצי 

 עמוד בעין השלישית. זו כל הדוגמה כולה.

המניפה.את ההסבר אפשר דים בחצי העמוד שסוגר את בשורה הבאה סורגים את חמשת העמו

 לראות בצורה מדוייקת בשרטוט.

 

 מפה אתם יוצאים לדרך לכמה שורות שהחלטתם או זאתם מחליטים תוך כדי סריגה.

 כדי לראות שלא סטינו מהדוגמה. שורותממליצה לספור מניפות פעם בכמה 

 כמה הערות חשובות:

 . מותר לטעות. 1

 . לפעמים אין ברירה, פורמים2

 ובה עליכם להגיד: איזה מקסים יוצא לי!. ח3

~~~ 

דוגמת המניפות אהובה עלי במיוחד ואני משתשמשת בה במוצרים רבים, מוזמנים לעקוב אחרי 

 ולראות. שמיכת מניפות יכולה להיות משגעת!

 יש לך חברה שאוהבת לסרוג? שתפי אותה!

 

 הרבה אהבה, שמחת היצירה

 ואל תשכחו, כל יום קורה משהו טוב!

 Dalia be happyדליה קרישטל ברנובר 

 

 
 

 האתר שלי, כאן 

behappy.com-http://www.dalia/  

 הפוסט המקורי, כאן

behappy.com/everyday147-http://www.dalia/  

http://www.dalia-behappy.com/
http://www.dalia-behappy.com/everyday147/


 תודה, יאללה, לסרוג לצלם ולשתף בעמוד שלי

https://www.facebook.com/daliabehappy/ 

 תצטרפו אלי, בשמחה גדולה

us-behappy.com/contact-http://www.dalia/  

  /https://www.facebook.com/daliabehappy, בלייק פייסבוק

 

https://www.facebook.com/daliabehappy/
http://www.dalia-behappy.com/contact-us/
https://www.facebook.com/daliabehappy/

