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 Gjestal Janneגרסת צבע, חוט 

 

כיפת הרקיע נגעה באדמה. לכן היה , קרוב מאד לאדמההיה שם ציפורים. הרקיע בית הציפורים מתואר כמקום חם בו חיות ה

 ציפורים היוצאות ממרכז הריבוע.  בצורות זה מקום קטן וצר. הגוונים האדומים בריבוע מציינים את החום. אפשר לראות

 קאלוואלהמיתולוגיית חלק מפרויקט קרושה פיני. עיצבנו שמיכת קרושה המבוססת של  אריבוע הקרושה הזה הי של הדוגמה

את הקישורים לכל הריבועים של השמיכה בפוסט ושל פינלנד. ניתן למצוא את המידע הכללי  100 -לכבוד יום העצמאות ה

 en-www.arteeni.fi/kalevalacalבבלוג של ארטייני:  קאלוואלהלסרוג יחד  עלהמידע 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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 Lintukoto - בית הציפורים
 Tuula Kyrölä טולה קריולה :מעצבת

   .  https://youtu.be/ODJev4fwnlAביו טיוב ב בית הציפוריםלריבוע  וווידאההדרכת אתם יכולים לצפות ב ,ההכתוב במקום הדוגמה

 

 מידע:

 Menita Lasse חוטים: 

 (Dark grey) אפור כהה 203

 (Yellow) צהוב  2317

 (Magenta/ארגמן )מג'נטה 8755

 (Olive green)  ירוק זית 9963

 

 קיצורים והסברים:

 

 טיפים לקריאת הדוגמה

 . זוהי בדרך כלל חזרה לצד שלם וכוללת מספר הוראות.* לחזור על ההוראות בין הכוכביות כמספר הפעמים המצויין-*

 .)...( לחזור על ההואות שבין הסוגריים כמספר הפעמים המצויין

 יש טיפים ורמזים בתמונות לסיוע במהלך הדוגמה. המרובעים]...[ בין הסוגריים 

 עין שרשרת ע"ש 
 תך/תכים תך/תכים
 רווח עיני שרשרת רווח ע"ש

 עין שטוחה עש"ט
 חצי עמוד ח"ע 

 https://youtu.be/GBsorVC9H58 ראו וידאו  –)בסיס ללא ע"ש(  שורת בסיס של חצאי עמודים שורת בסיס ח"ע

 עמוד )ליפוף אחד( עמ'
 ליפופים( 2עמוד כפול ) עמכ"פ
 ללפף ללפף
 לדלג לדלג

 סיבוב סיבוב
X מס' חזרות 

 לולאה קדמית ל"ק
 לולאה אחורית ל"א

 עין שטוחה לולאה אחורית עש"ט ל"א
 הקודם הקודם

  עמודים 4פופקורן עם  פופקורן
 

עמודים באותו התך, להוציא את המסרגה מהלולאה אבל להשאיר את הלולאה, להכניס את  4לסרוג 
המסרגה ללולאה הראשונה, להכניס ללולאה שהושארה ולמקם את המסרגה, ללפף, למשוך את 

 https://youtu.be/T2Hef3SLx8s החוט דרך שתי הלולאות. ראו וידאו ב

http://www.knit-crochet-blog.com/
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https://youtu.be/T2Hef3SLx8s
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Lintukoto –  דוגמה -בית הציפורים 

 שימוש בתך עומד. אם הטכניקה הזו אינה מוכרת לכם, תוכלו לצפות בוידאו בתוך  מתחילה ת עמודיםכל שור

https://youtu.be/19G7ByrnZ2Iעיני שרשרת. 3 . אפשר גם להחליף את העמוד הראשון ב 

 (magenta 8755/ארגמן / ע"ש, לסגור לטבעת )חוט מג'נטה 8התחלה: 

 , לסגור את הסיבוב עם עש"ט.X 8ע"ש(  2לסרוג לתוך הטבעת )עמ',  .1

 

 24ספירת תכים: 

 magenta 8755/ארגמן צבע: מג'נטה

 

 ח"ע בכל רווח ע"ש. לסגור סיבוב עם עש"ט. 4ע"ש,  1 .2

 

 32ספירת תכים: 

 magenta 8755/ארגמן צבע: מג'נטה

 

 עמ' ל"א בתך הבא( עד סוף הסיבוב, לסגור עם עש"ט. 2התכים הבאים,  3 עמ' ל"א ב) .3

 

 40ספירת תכים: 

 magenta 8755/ארגמן צבע: מג'נטה

 

איר לולאה שהסיבוב, לסגור עם עש"ט. למשוך את הלולאה ולהעמ' בתך הבא( עד סוף  2התכים הבאים,  4 בעמ' ) .4

 .הבאפרם. להשאיר עד שתהיה שוב נחוצה בשלב יארוכה כך שלא ת

 

 48ספירת תכים: 

 magenta 8755/ארגמן צבע: מג'נטה
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 (:1סיבובים )תמונה  4העבודה לאחר 

 

 1תמונה 

 

 

 רפויות בסיבוב זה ויחוברו בסיבוב הבא. ויישארבסיבוב זה יוצרים את הקשתות הצהובות. הן  .5
 

עם  , בדיוק מתחת לתחילת הסיבוב2מסיבוב  בל"קהנסרגת  הראשונה ( בעש"ט ל"ק2317להתחבר עם חוט צהוב )

 [.ותקשתשתי עש"ט בין כל  2יש *. -]עש"ט זו כלולה בהוראות בין *. חוט צהוב

 

 .חוט נתקל פעמים בסה"כ. 4* -לחזור על **. 7 לח"ע ה ק"בסיס, לחבר עם עש"ט לשורת  ח"ע 14 ק,ל"*עש"ט 

 

 (yellow 2317)צהוב : צבע
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 :(2)תמונה  5העבודה בסיבוב 

 

 תמונה  1 

 .4סיבוב ב. להכניס את המסרגה ללולאה שהושארה בצד 4מחברים את הקשתות ללולאות האחוריות של סיבוב  .6

 

את  חברל"א הבאים לע ח" 2התכים הבאים, עם  5ב א "ע"ש, *ח"ע ל 1 ו (8755) /ארגמןלהמשיך עם חוט מג'נטה

תכים ה 5ב ח"ע ל"א  , לולאות האחוריות של הח"ע השביעי והשמיני בשורת הבסיס של הקשתותבהקשת הצהובה 

 .חוט לנתקעש"ט. עם פעמים. לסגור את הסיבוב  4בסה"כ * -על *הבאים*. לחזור 

 

 48ספירת תכים: 

 

 magenta 8755צבע: מג'נטה/ארגמן 
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 :(3)תמונה  6העבודה בסיבוב 

 

 3תמונה 

במיקום את הסיבוב לא נמצא  התחלתםבמקום בו מתחילות הקשתות. אם התך בו  (חוט ירוק זית) 7יש להתחיל את סיבוב ]

 [.למטה 4הדוגמה לא תהיה סימטרית. מצוין על ידי קו צהוב בתמונה  ,, הזיזו אותו כעת. אחרתהזה

פעמים. לסגור  4* בסה"כ -* ר מ*. לחזוח"ע X 3 ,4ע"ש, ח"ע(  5ח"ע, ) 5ע"ש, * 1(. 9963)להתחיל עם חוט ירוק זית  .7

 .לנתק חוט(. 4לולאות )תמונה  יווצרוייסרגו בכל תך על פי הסדר, ובכך  העמודיםחצאי עש"ט.  םהסיבוב ע את 

 

 (olive green 9963ירוק זית ): צבע
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 :7העבודה לאחר סיבוב 

 

 4תמונה 

 

 

ע"ש, פופקורן בח"ע בין  7בח"ע בין הלולאות,  1ע"ש, פופקורן 7ח"ע,  4ע"ש, * 1 ו (203להתחיל עם חוט אפור כהה ) .8

פעמים.  4* בסה"כ -* ח"ע*. לחזור מ 4ע"ש, לדלג על הלולאה הבאה והח"ע הראשון של הסיבוב הקודם,  7הלולאות, 

 .חוט לנתקלסגור את הסיבוב עם עש"ט. 

 

 (dark grey 203) צבע: אפור כהה

 

 

                                                           
1
 תרגום תהער -עמודים )ראה תכים מיוחדים(  4לשים לב בריבוע זה הפופקורן נעשה מ  
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 (:5)תמונה  8העבודה לאחר סיבוב 

 

 5תמונה 

 

ע"ש, בראש  7ע"ש, עמ'( בראש הפופקורן,  3)עמ', לסרוג ע"ש,  7, ח"ע 3ע"ש, * 1 ו (2317להתחיל עם חוט צהוב ) .9

פעמים. לסגור  4* בסה"כ -* ח"ע.* לחזור מ 3ע"ש, לדלג על הח"ע הבא,  7ע"ש, עמ'(,  3)עמ', לסרוג הפופקורן הבא 

 .חוט נתקסיבוב עם עש"ט. ל

 (yellow 2317)צהוב : צבע

 

 

 :(6)תמונה  9העבודה לאחר סיבוב       

 

 

 6 תמונה 
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ע"ש, עמ'( בעמ' הבא,  3)עמ',  ע"ש, עמ'( בעמ', 3ע"ש, )עמ',  7 ח"ע, 2ש, *"ע 1ו  (9963להתחיל עם חוט ירוק זית ) .10

הקודם, ע"ש, לדלג על הח"ע הבא מהסיבוב  7ע"ש, עמ'( בעמ' הבא,  3ע"ש, עמ'( בעמ' הבא, )עמ',  3 ע"ש, )עמ', 7

 .נתק חוטפעמים. לסגור את הסיבוב עם עש"ט. ל 4בסה"כ * -* ח"ע.* לחזור מ 2

 

 (olive green 9963ירוק זית ): צבע

 

 :(7)תמונה  10העבודה לאחר סיבוב 

 

 

  7 תמונה

 

 

.  https://youtu.be/5Ww4A5tNI80 מוצג בסרטון הווידאו 11(. סיבוב 8755) /ארגמןלהתחיל עם חוט בצבע מג'נטה .11

 אני ממליצה לצפות בסרטון לפני התחלת הסיבוב.

 פעמים: 4* בסה"כ -* ע"ש. הוראות לפינה אחת, לחזור מ 1

הבא "ע (, ח"ע בח8)תמונה  2באופן כזה שהם נסרגים מקדימה לסיבובים הקודמים בצורת מניפהעמכ"פ יחד  3*

להניח אותה עד ולמשוך את הלולאה ולהשאיר אותה ארוכה, כך שלא תיפרם תך הראשון של הסיבוב. אחרי ה

 שתהיה שוב נחוצה.

                                                           
2
סיבובים למטה והרגל  3סיבובים למטה, הרגל האמצעית לתך ישר  2-תכים אחורה ו 2הרגל הימנית של המניפה, לתך שנמצא   - הערת תרגום  

 סיבובים למטה.  2-תכים קדימה ו 2השמאלית לתך שנמצא 

http://www.knit-crochet-blog.com/
https://youtu.be/5Ww4A5tNI80
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 8 תמונה 

 עיני השרשרת מהסיבובים הקודמים ביחד, ראו בוידאו אות  שלרהשרשאת  לשזורלפני שממשיכים את הסיבוב, 

https://youtu.be/5Ww4A5tNI80?t=1m43s .   כביכול אתם  לתוך התכים, 10-7בסיבובים שנעשתה שזירת השרשראות

(.9-11)תמונות  7"ש מסיבוב רווח עהשוזרים החל מ. 3יוצרים מהם שרשרת

 

 9תמונה  

                                                           
3
בתוך  9וכן הלאה,  7בתוך שורה   8שזירת השרשראות לשרשרת אחת נעשית כך שמכניסים אותן אחת בתוך השניה לפי הסדר,  שורה  -הערת תרגום.  

  -וכו'.  8

 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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 10תמונה  

 

 

 11תמונה 

 

 .(8755להחזיר את המסרגה ללולאה שהושארה בצד ולהמשיך עם החוט בצבע מג'נטה )

 

ע"ש, ח"ע  2ע"ש, עמ' בין שני העמודים,  2ע"ש, ח"ע ברווח ע"ש הבא,  2השזור,  עיני השרשרתע"ש, ח"ע בראש רווח  1

ע"ש, עמ' בין שני העמודים,  2ע"ש, ח"ע ברווח ע"ש הבא,  3, בראש רווח עיני השרשרת השזורע"ש, ח"ע  3ברווח ע"ש הבא, 

מהסיבוב הקודם, הראשון ע"ש, לדלג על ח"ע  1 בראש רווח עיני השרשרת השזור,ע"ש, ח"ע  2ע"ש, ח"ע ברווח ע"ש הבא,  2

 ח"ע*. לסגור את הסיבוב עם עש"ט.

 

 magenta 8755/ארגמן צבע: מג'נטה

http://www.knit-crochet-blog.com/
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 לנתק חוט.ע"ש בכל פינה.  3 ,4המחולקים באופן שווה עמ' 29תכים בכל צד: כל הסיבוב . ספירת בעמ'  .12

 magenta 8755צבע: מג'נטה/ארגמן 

 

תק עמ'. לנ :17(. ספירת תכים בכל צד , עמ'ע"ש 3( בכל פינה להוסיף )עמ', 1ע"ש, לדלג על תך  1)עמ',  :5כל הסיבוב .13

 חוט.

 

 (yellow 2317צהוב ): צבע

 

 .לנתק חוטח"ע בפינות. לסגור עם עש"ט.  5מהסיבוב הקודם, בין העמ' ח"ע בכל רווח ע"ש  2 .14

 

 148ספירת תכים: 
 

 (olive green 9963ירוק זית ): צבע

 

ע"ש,  3ע"ש, עמכ"פ,  3ובפינות )פופקורן,  מחולקים באופן שווה ע"ש( 2ע"ש, פופקורן,  2לחזור בסיבוב כולו: )עמ',  .15

לסגור את הסיבוב עם עש"ט.   6פופקורנים 7פופקורן( כולם באותו התך האמצעי של הפינה. ספירת תכים לכל צד: 

 .לנתק חוט
 

  (dark grey 203צבע: אפור כהה )

 

,  X 6עמ' ברווח ע"ש(  2עמ' ברווח ע"ש, עמ,  2עמ' ברווח ע"ש, )לדלג על הפופקורן,  3בכל צד: עמ' בתך הפינתי,  .16

 ם. לסגור את הסיבוב ע'עמ 38ע"ש. ספירת תכים בכל צד:   3עמ' ברווח ע"י, עמ' בתך הפינתי,  3לדלג על הפופקורן, 

 .לנתק חוט ולהכניס קצוותעש"ט. 

 

 magenta 8755צבע: מג'נטה/ארגמן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
"ש עד ע 2עמ' בכל רווח  2( עמ' בכל תך )ח"ע /עמ'( ו הח"ע בין הפופוקורניםע"ש הקרוב לפינות ) 3עמ' ברווח  3 -המלצה לפיזור התכים מצוות התרגום  

 )מומלץ לספור בכל צד שיוצא נכון(. ע"ש לדילוג מעל הפינה  3ולחזור כנ"ל עמכ"פ יחד )החבויים מאחוריו(  3לפני ואחרי ה ח"עלאמצע לדלג על ה
5
 עמ' בפינה(  2זה כולל  17להתחיל בתך הראשון בכל צד ולסיים באחרון! )ההערת מתרגמות  

6
תכים מהתך  2תכים בין כל עמ' ופופקורן )העמ' האחרון בשורה יוצא  2תכים )מהפינה( אל העמ' הראשון ומשם לדלג על  3לדלג על  -טיפ מהמתרגמות   

 עמ' ראו תכים מיוחדים 4-ותזכורת הפופקורן בדוגמה זו נעשים מ האמצעי של הפינה(. 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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    12תמונה 

 

 שטוח. ייבושכלפי מעלה, לעצב את הצורה ולהניח ל ניםגימור: להרטיב את הריבוע היטב, למשוך את הפופקור

 KalevalaCAL# האשטאג עם החברתיות במדיות הריבוע את לשתף תוכלו: טיפ

 

  :יוצרים זכויות

בעלת הזכויות לכל התרשים, התמונות וההוראות. אין לאיש זכות להעתיק, לשנות, להפיץ או למכור את   Tuula Kyröläאני

. bg.com-crochet-www.knitהדוגמה, כולה או חלקה. אם ברצונכם לשתף את הדוגמה, מותר לשתף את הקישור לבלוג 

 ר עבודת היד, אבל נא לציין את שמי כמעצבת. תודה.מותר למכור את התוצ

 

http://www.knit-crochet-blog.com/
http://www.knit-crochet-bg.com/



