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כולל מבחר קשתות ומבנים המזכירים ים. אפשר לעקוף את ים  לוואלהאריבוע ים ק

 (Sampo) לוואלה מצד מערב או שתוכלו לחצות אותו על המים כמו בחטיפת סמפו.אק

 יחדהלסרוג אודות 

יצרנו . עיצבנו שמיכת קרושה המבוססת של מיתולוגיית קאלוואלה. חלק מפרויקט קרושה פיני אהיריבוע הקרושה הזה  דוגמת
כמו גם את הקישורים לכל , ניתן למצוא את המידע הכללי אודות הפרויקט. של פינלנד 100-לכבוד יום העצמאות האותה 

 en-www.arteeni.fi/kalevalacal :הריבועים של השמיכה בפוסט המידע בבלוג של ארטייני

The Kalevala Sea    

 קלוואלה ים

 (TUULA KYRÖLÄ)  טולה קירולהמעצבת: 

 בכתובת טיוב-ביו לוואלהאק ים לריבוע ההדרכה סרטון אחר לעקוב ניתן ההכתוב הדוגמה במקום

https://youtu.be/vjmyni9ABsg 

 :מידע
 ( add link סריגה בעמוד המידע של הסורגים ביחד קלוואלה )קישורהרגה ומתח מס, Menita Lasseי מפרט חוט

 מחט רקמה כדי להכניס קצוות וכן מספריים.

 

 Menita Lasse  חוט:

 Dark grey 203 אפור כהה

 Purple 757 סגול

 Petrol blue 8962 כחול פטרול

 Olive green 9963 ירוק זית

 

 :קיצורים והסברים

 ע"ש עין שרשרת
 תך, תכים תך, תכים

 עש"ט עין שטוחה

 ח"ע חצי עמוד
 שורת בסיס ח"ע שורת בסיס חצאי עמודים

 עמ' עמוד )ליפוף אחד על המסרגה(
 עמכ"פ לפיפופים על המסרגה( 2עמוד כפול )

 מקבץ עממ"ל מקבץ עמודים מלופפים
 עמ"ק עמוד מקוצר

 פיקה ע"ש( 3פיקה )
 ללפף ללפף חוט על המסרגה

 עללדלג  לדלג על
 ס סיבוב

 X מספר חזרות
 קודם קודם

http://www.knit-crochet-blog.com/
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 :תכים מיוחדים

 https://youtu.be/GBsorVC9H58ראו וידאו  –ללא ע"ש( בסיס חצאי עמודים )של שורת בסיס בניית 

 https://youtu.be/4SNEmwCezzA ראו וידאומקבץ עמודים מלופף,   – מקבץ עממ"ל

 אז מלפפים חוט סביבם. ,עמודים 3 העמודים הראשון עםמקבץ 

ך דרך שתי הלולאות שעל המסרגה, דרך התך, ללפף, למשו למשוךלתך, ללפף,  את המסרגה  , להכניסחוטמקבץ: ללפף 

, ללפף, X2 , ללפף, למשוך דרך שתי לולאות שעל המסרגה( דרך התך)ללפף, להכניס את המסרגה לאותו תך, ללפף, למשוך 

כרגיל, להעביר את המסרגה את החוט על המסרגה ללפף   מקבץ:סורגים . לאחר שהלולאות שעל המסרגה 4למשוך דרך כל 

 ,למתוח את הלולאות לא מאחוריו, ללפף, להביא את המסרגה עם החוט בחזרה למצב רגיל. ומסביב למקבץ מקדימה 

את החוט דרך כל  למשוךעל המסרגה,  לולאות 7. לחזור על כך עוד פעמיים. עכשיו, כשיש להשאיר את הלולאות על המסרגה

 הלולאות בבת אחת. 

 

 הדוגמה לקריאת טיפים

 מספר וכוללת שלם לצד המתייחסת חזרה כלל בדרך זוהי. המצוין הפעמים כמספר הכוכביות שבין ההוראות על לחזור* _*
 .הוראות

 .ןהמצוי הפעמיים כמספר בסוגריים המופיעות ההוראות על לחזור )...( 

 .הדוגמה עים לצלוח את]...[ בין סוגריים מרובעים מופיעים טיפים ורמזים בתמונות, שמסיי

 

 הדוגמה -ים קלוואלה 
העמודים . הפיקות נסרגות לאחר מכן מעל למניפות )ש( מתחילים את הריבוע בסריגת הריבוע המרכזי הלוך ושוב בשורות

 הריבוע מסביב לריבוע המרכזי.  שארממשיכים לסרוג את  ,. אחר כךהכפולים

 העבודה. אתלהפוך  .ח"ע 25שורת בסיס של בניית (. petrol blue 8962בחוט כחול פטרול ) להשתמש: התחלה

, ח"ע*, 3לדלג על , X3 ע"ש( 1העמכ"פ הקודם,  שלאותו התך בו בע"ש, )עמכ"פ  1, עמכ"פ, 3ע"ש, לדלג על  *1  . 1

 מניפות של  עמכ"פ בשורה  3  [1]תמונה * עוד פעמיים. -* מלחזור 

 מקבץ עמ' עמודים שנסרגים יחד בראשם 3מקבץ של 

http://www.knit-crochet-blog.com/
https://youtu.be/GBsorVC9H58
https://youtu.be/4SNEmwCezzA
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 1מונה ת

 

 

ע"ש, ח"ע בין העמכ"פ השני והשלישי  7השני והשלישי של המניפה,  ע"ש, ח"ע בין העמכ"פ 8להפוך את העבודה.  . 2

תך האחרון של בע"ש, עמכ"פ  3ע"ש, ח"ע בין העמכ"פ השני והשלישי של המניפה הבאה,  7של המניפה הבאה, 

 [2תמונה ] .ראשונהה השורה

 

 

 2תמונה 

 

ע"ש )עמכ"פ באותו תך של העמכ"פ  1השורה הקודמת, מע"ש, עמכ"פ בח"ע שמעל המניפה  1להפוך את העבודה. * . 3

 בע"ש* עוד פעמיים. לסרוג את הח"ע האחרון -* מ, ח"ע באמצע השרשרת מהשורה הקודמת*, לחזור X3 ע"ש(  1הקודם, 

 הרביעית מהשורה הקודמת כדי לאבטח אותו.

 

 שורה הקודמת.בסוף ה בתך האחרוןאת העמכ"פ האחרון בשורה  לסרוגחוץ מאשר  2. כמו שורה 4
 

 

 3כמו שורה  :9-, ו7, 5שורות 
 

 4כמו שורה  :10-ו ,8, 6שורות 

 

 [3]תמונה  .את החוט לגזור
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 3תמונה 

הימני להיראות מהצד  צריכותמניפות של העמודים הכפולים האת הריבוע כמו בתמונה.  להחזיקיש  ,השלב הבא בשביל
יישארו מאחורי העבודה בעת  שלכם של העבודה. אתם תסרגו פיקות לתוך העמודים הכפולים, כך שהחוט ויד שמאל )הקידמי(
 הסריגה

אותה  ולהעבירמן המסרגה  הלולאהאת  להוריד  לולאת בסיסלעשות (, olive green 9963חוט בצבע ירוק זית  ) לקחת

את המסרגה ללולאה  להחזיר. 1עמכ"פ הראשון בשורה ל מימיןשמאל לצד ימין של העבודה שלכם מצד  קדימהמאחורה ל
 [4]תמונה  שהורדנו.
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 4תמונה 

 [הראשונהע"ש בע"ש )החוט נשאר בצד האחורי של העבודה( עש"ט  3]פיקה:   .11

ח"ע שבין המניפות של העמכ"פים, ב, עש"ט X3 עש"ט סביב העמכ"פ הראשון. )פיקה, עש"ט סביב העמכ"פ הבא( * 

[ 5]תמונה  .לנתק חוטאת העש"ט האחרונה.  לסרוג בלי* עוד פעמיים, -* מ לחזוררווח שאחרי הח"ע.* בעש"ט 
 [6]תמונה 

 עמכ"פים. 4פיקות מעל כל מניפה של  3
 

 

 5תמונה 
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 6תמונה 

 .15-12שורות 

. עש"ט סביב ע"שמהשורה הקודמת. עש"ט סביב  לע"שאל מתחת הבסיס את לולאת  להביא ]מניפת עמכ"פים ראשונה[: 
 , עש"ט מתחת לח"ע בין מניפות העמכ"פים. X 3העמכ"פ הראשון )פיקה, עש"ט סביב העמכ"פ הבא( 

מתחת  עש"ט, X 3, עש"ט סביב עמכ"פ ראשון, )פיקה, עש"ט סביב העמכ"פ הבא( ע"שעש"ט סביב מניפת עמכ"פים שנייה[:]
 לח"ע בין מניפות העמכ"פ.

 עש"ט, X 3, עש"ט סביב עמכ"פ ראשון, )פיקה, עש"ט סביב העמכ"פ הבא( ע"שסביב  עש"טמניפת עמכ"פים שלישית[: ]

 מהשורה הקודמת.  לע"ש האחרונה מסביב

 [צד שמאל )אחורי( 8[ ]תמונה 7]תמונה  .לנתק חוט

 

 את החוטים לפני השלב הבא. ולהכניס את החוטלגזור 
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 7תמונה 

 

 

 8 תמונה
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 .הריבוע המרכזיסביב בסיבובים סריגה ע"י  להמשיך

 

בפינה השמאלית התחתונה של הריבוע )שורת הבסיס(.  ע"ש התחבר עםול( dark grey  203פור כהה )אחוט  לקחת  . 16

אותו התך הפינתי כמו העמ"ק הקודם, בע"ש, עמ"ק  4תך הפינתי. *ב, עמ"ק X7 ע"ש(  2, עמ"ק, 2 על  ע"ש, )לדלג  4

, כך שהעמ"ק האחרון יפול X8 ע"ש, עמ"ק(  2לאורך הצלע הבאה של הריבוע ) יםואחיד יםשוו מרחקיםב לסרוג

לגזור תחילת הסיבוב. ב של ע"ש ע"ש השלישיתבע"ש, עמ"ק  2* עוד פעמיים. הפינה האחרונה: -* מבפינה*, לחזור 

 [9]תמונה חוט כדי להחליף צבע 

 עמ"ק בכל צלע  9

 

9תמונה   
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11                      KALEVALAN MERI - ים קאלוואלה 
 
 
 

 
 

www.knit-crochet-blog.com 
© 2016-2017 TUULA KYRÖLÄ  

 

 

 ( olive green 9963לקחת חוט ירוק זית ) . 17

 https://youtu.be/4SNEmwCezzAמקבץ עמודים מלופף מוסבר בתחילת ההוראות או בסרטון הוידאו 

 

ע"ש  4הפינתי מהסיבוב הקודם, עם  ע"ש ברווח עממ"למקבצי  2בפינה. בכל פינה יש הוא הראשון  עממ"ל]מקבץ ה

]הצלע * עוד פעמיים. -* מע"ש בפינה* לחזור  4, עממ"ל, מקבץ X9 ע"ש(  1ברווח הבא,  עממ"ל*)מקבץ  ביניהם[

ע"ש ,  2ה אחרונה: . פינעממ"ל , מקבץX9 ( ע"ש 1, עממ"למקבץ ) אותו הדבר, למעט הפינה הסופית[ היאהרביעית 

את  לגזורהראשון נשארים מתחת לעמ'. עממ"ל מקבץ שכל הליפופים של לוודא ראשון, ה העממ"למקבץ ראש בעמ' 

 [11[ ]תמונה 10]תמונה החוט כדי להחליף צבע. 

 מקבצי עמודים מלופפים בכל צלע. 10 

 

 

10תמונה   

 

11תמונה   
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בפינה. בכל  הואהראשון  העממ"למקבץ ]( purple  757חוט סגול ) לקחת  .18

הפינתי של הסיבוב הקודם[ ע"ש  4ברווח  ל"עמממקבצי  2פינה סורגים 

, מקבץ X10 ע"ש(  1, ל". *)מקבץ עמממהסיבוב הקודם[ ל"עממבין מקבצי בע"ש   ייעשובסיבוב זה  ל"עממהמקבצי 

מקבץ  ]הצלע הרביעית נסרגת אותו הדבר, חוץ מהפינה האחרונה[* עוד פעמיים. -* מע"ש בפינה* לחזור  4, ל"עממ

שכל הליפופים  לוודאראשון, הל "עמממקבץ הראש בעמ' ע"ש,  2. פינה אחרונה: ל"עממ, מקבץ X10 ע"ש(  1, ל"עממ

 [12]תמונה את החוט כדי להחליף צבע.  לגזור הראשון נשארים מתחת לעמ'. ל"עממהמקבץ של 

 מלופפים בכל צלע. ודיםמקבצי עמ 11

 

  12תמונה 
 

ע"ש, לדלג  2ח"ע בתוך הרווח הפינתי, ) 2]להתחיל במרכז פינה[ *(.  petrol blue  8962לקחת חוט כחול פטרול  ) . 19

ח"ע  2 [:]צלע אחרונה* עוד פעמיים. -* מע"ש* לחזור  2בפינה,  ח"ע 2ע"ש,  X10 ,2 ח"ע(על מקבץ העממ"ל, 

ח"ע הראשון בסיבוב. בע"ש, עמ"ק  1ח"ע בפינה,  2ע"ש,  X10 ,2 לדלג על מקבץ עממ"ל, ח"ע( ע"ש,  2בפינה, )

  לגזור את החוט כדי להחליף צבע. 

. אפשר להחליף את .https://youtu.be/19G7ByrnZ2Iעם תך עומד. הטכניקה מודגמת בוידאו מתחיל  20סיבוב ]

  ע"ש[. 3 התך העומד ב

עמ' ברווח ע"ש  3התכים הבאים, ) 2-רווח הפינתי, עמ' בכל אחד מב*עמ' dark grey (203 ) לקחת חוט אפור כהה .20

את לסגור פעמים.  3* עוד -* מע"ש*. לחזור  3, עמ' בכל אחד משני התכים הבאים, עמ' ברווח הפינתי, X 11הבא( 

 תכים בכל צד 39 עש"ט.עם הסיבוב 

. תמונה של הריבוע הגמור וליבש שטוח ולעצב את הצורה . להרטיב את הריבוע היטב, להניח על משטחלנתק חוט

 .הדוגמהבתחילת 

http://www.knit-crochet-blog.com/
https://youtu.be/19G7ByrnZ2I
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 KalevalaCAL#במדיה החברתית תוך שימוש בהאשטאג  שלכם את הריבועשתפו : טיפ

 

 

 :© זכויות יוצרים

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

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

 למכור את התוצר עבודת היד, אבל חובה לציין את שמי כמעצבת. תודה.
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