שטיח שרשרת
קיצורים :עמ' = עמוד || ח"ע = חצי עמוד || ע' = עין || ע"ש = עין שרשרת
כללי :ההוראות נכתבו למצב בו מחברים את החוט מחדש בתחילת כל שורה ,אך ניתן לשנות זאת במידה
ובוחרים לסרוג מס' שורות באותו צבע.
כיוון שהכוונה היא להחליף צבע כמעט בכל שורה ,התחלת השורות היא בתכים "עומדים" וסיום השורות
בעין מדומה .כאשר לא מחברים חוט בצבע חדש ,ניתן להחליף את סיום השורה בעין שטוחה ואת פתיחת
השורה בעיני שרשרת לעליית גובה (חצי עמ' עומד = ע"ש +חצי עמ' לאותה עין ,עמ' עומד =  3עיני
שרשרת ,עמ' קצר עומד =  2ע"ש).
איך סורגים  4עמודים סגורים יחד? נסרוג עמוד חלקי  -חוט על המסרגה ,הכנסת המסרגה לעין הראשונה,
חוט על המסרגה ומשיכת לולאה דרך העין ,חוט על המסרגה ומשיכת החוט דרך  2הלולאות הראשונות
שעל המסרגה .נחזור על הפעולות עוד  3פעמים לעיניים הבאות (אמורות להישאר  5לולאות על המסרגה
בסוף התהליך) .נעלה חוט על המסרגה ונמשוך אותו דרך כל  5הלולאות שעל המסרגה.
ההוראות
שורה  :1טבעת קסם ,ע"ש  1ו 11 -ח"ע לתוך הטבעת .סגירה בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון.
שורה  :2ח"ע עומד לאחת העיניים בסיבוב ,ע"ש * ,ח"ע ,ע"ש *
חוזרים מ * עד *  8פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון (סה"כ  21עיניים בסיבוב).
שורה  :3ח"ע עומד לאחד ממרווחי עיני השרשרת משורה  2 .2ח"ע נוספים לאותו מרווח *  3ח"ע למרווח עיני
השרשרת הבא *
חוזרים מ * עד *  8פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון (סה"כ  31עיניים בסיבוב).
שורה  :4ח"ע עומד לאחד הרווחים בין שלשות חצאי העמודים משורה ( 3מעל עמ' משורה  3 ,)2ע"ש * ,ח"ע
לרווח הבא 3 ,ע"ש *
חוזרים מ * עד *  8פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון (סה"כ  41עיניים בסיבוב).
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שורה  :5ח"ע עומד לאחד ממרווחי  3עה"ש משורה  ,4ע"ש  4 * ,1ח"ע למרווח הבא ,ע"ש * 1
חוזרים מ * עד *  8פעמים נוספות .סורגים עוד  3ח"ע למרווח הראשון בסיבוב וסוגרים בע' שטוחה אל ראש
חה"ע הראשון (לא גוזרים חוט ,ממשיכים איתו לשורה הבאה)( .סה"כ  51עיניים בסיבוב).
שורה  :6מתקדמים בע' שטוחה אל רווח עה"ש הקרוב משורה  * .5מדלגים על  2עיניים משורה  5וסורגים 5
עמ' קצרים לע' הבאה (ראש חה"ע השלישי במקבץ) ,מדלגים על ע' אחת וסורגים ע' שטוחה אל רווח עה"ש
הקרוב * חוזרים מ * עד *  9פעמים נוספות ובחזרה האחרונה סוגרים בע' מדומה מעל הע' השטוחה
מתחילת הסיבוב( .סה"כ  61עיניים ו 11 -עלי כותרת בסיבוב).

שורה  :7ח"ע עומד ארוך אל אחד ממרווחי עה"ש משורה  6 ,5ע"ש * ,ח"ע ארוך אל מרווח עה"ש הבא משורה
 6 ,5ע"ש *
חוזרים מ * עד *  8פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון (סה"כ  71עיניים בסיבוב).

שורה  :8עמ' עומד לאחד ממרווחי עה"ש מהשורה הקודמת ו 5 -עמ' נוספים לאותו מרווח ,ע"ש  6 * ,1עמ'
לרווח הבא ,ע"ש * 1
חוזרים מ * עד *  8פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל ראש העמ' הראשון( .סה"כ  71עיניים בסיבוב).
שורה  :9עמ' עומד לאחד ממרווחי עה"ש מהשורה הקודמת 5 ,עמ' נוספים לאותו רווח ,דילוג על  2עיניים3 ,
עיניים שטוחות לעיניים הבאות ,דילוג על ע'  6 * .1עמ' לרווח הבא ,דילוג על  2עיניים 3 ,עיניים שטוחות
לעיניים הבאות ,דילוג על ע' * 1
חוזרים מ * עד *  8פעמים נוספות וסוגרים בע' מדומה מעל העמ' הראשון( .סה"כ  91עיניים בסיבוב).
שורה  :11ח"ע עומד ללולאה אחורית בלבד בראש עמ' שלישי מאחת המניפות מהשורה הקודמת .ח"ע
ללולאה אחורית בלבד ב 2 -העיניים הבאות ,עמ' קצר ללולאה אחורית בלבד (לראש העמ' השישי באותה
מניפה) ,עמ' לכל אחת מ 4 -העיניים הבאות ,עמ' קצר ללולאה אחורית בלבד (לראש עמ' שני במניפה)
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* ח"ע ללולאה אחורית בלבד ב 3 -העיניים הבאות ,עמ' קצר ללולאה אחורית בלבד ,עמ' לכל אחת מ4 -
העיניים הבאות ,עמ' קצר ללולאה אחורית בלבד *
חוזרים מ * עד *  8פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל חה"ע הראשון (סה"כ  91עיניים בסיבוב).
שורה  :11ח"ע עומד לאחת העיניים בסיבוב ,חצי עמ' לכל ע' בסיבוב .סגירה בע' מדומה מעל ראש חה"ע
הראשון( .סה"כ  91עיניים בסיבוב).
שורה  :12ח"ע עומד לאחת העיניים בסיבוב ,ע"ש  1תוך דילוג על ע' אחת * ח"ע לע' הבאה ,ע"ש  1ודילוג על
ע' אחת *
חוזרים מ * עד *  44פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון( .סה"כ  91עיניים בסיבוב).
שורה  :13ח"ע עומד לאחד ממרווחי עה"ש מהשורה הקודמת 2 .ח"ע נוספים לאותו מרווח 3 * ,ח"ע למרווח
הבא *
חוזרים מ * עד *  43פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון( .סה"כ  135עיניים בסיבוב -
 45מקבצי -חצאי עמודים).
שורה  :14ח"ע עומד ארוך לראש אחד מחה"ע בשורה  2 ,12ע"ש תוך דילוג על שלישיית ח"ע מהשורה
הקודמת * ,ח"ע ארוך אל חה"ע הבא בשורה  2 ,12ע"ש תוך דילוג על מקבץ חצאי עמודים מהשורה הקודמת
*
חוזרים מ * עד *  43פעמים נוספות עד סוף הסיבוב.סוגרים בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון( .סה"כ 135
עיניים בסיבוב  45 -מרווחי עיני שרשרת).
>> מומלץ לסרוג את חצאי העמ' הארוכים בסיבוב ,שנסרגים אל חצאי העמודים משורה  ,12כחצאי עמודים
מפוצלים שנסרגים למרכז גוף חצי העמ' ("תך שיבולים").
שורה ( :15נסרגת כולה אל עיניים בשורה , 13תוך תפיסת עיני השרשרת משורה  .)14ח"ע עומד בראש ח"ע
שני באחת משלישיות חצאי העמודים משורה  2 .13ח"ע נוספים לאותה ע' 3 * ,ח"ע אל חה"ע המרכזי
בשלישייה הבאה משורה * 13
חוזרים מ * עד *  43פעמים נוספות וסוגרים בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון( .סה"כ  135עיניים בסיבוב -
 45מקבצי -חצאי עמודים).
שורה  :16ח"ע עומד לאחת העיניים בסיבוב ,ח"ע  1לכל ע' בסיבוב .סגירה בע' מדומה מעל ראש חה"ע
הראשון( .סה"כ  135עיניים בסיבוב).
שורה  :17ח"ע עומד בראש אחד מחצאי העמודים בשורה הקודמת ,שנמצא מעל ח"ע מרכזי מבין שלושה
חצאי עמודים מסיבוב  4 .15ע"ש * ,דילוג על  4עיניים ,ח"ע לעין הבאה 4 ,ע"ש *
חוזרים מ * עד *  25פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון( .סה"כ  135עיניים בסיבוב -
 27מרווחי עיני שרשרת).
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שורה  :18ח"ע עומד לאחד ממרווחי עיני השרשרת בשורה הקודמת 4 .ח"ע נוספים למרווח 5 * ,ח"ע למרווח
עיני השרשרת הבא *
חוזרים מ * עד *  25פעמים נוספות ,סוגרים בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון( .סה"כ  135עיניים בסיבוב).
שורה  :19מחברים חוט חדש בלולאה אחורית של אחת העיניים מהסיבוב הקודם .ע' שטוחה ללולאה
אחורית בלבד לכל אחת מהעיניים לאורך כל הסיבוב .מדלגים על הע' האחרונה וסוגרים בע' מדומה אל הע'
הראשונה בסיבוב( .סה"כ  135עיניים בסיבוב).
>> שימו לב  -יש לסרוג את העיניים השטוחות בצורה ר-פו-יה! ( או להגדיל מסרגה במידת הצורך).
שורה  :21חוזרים על שורה  ,19ללא החלפת צבע (עדיין רפוי!) .סריגה ללולאה אחורית בעיניים השטוחות
מהסיבוב הקודם תעשה אל הלולאה העליונה מבין לולאות העיניים השטוחות.
שורה ( :21נסרגת כולה ללולאה אחורית בלבד) ח"ע עומד בלולאה אחורית (עליונה) של אחת העיניים
בסיבוב הקודם .ח"ע נוסף לאותה עין 14 ,ח"ע בעיניים הבאות 2 * ,ח"ע לאותה עין 14 ,ח"ע לעיניים הבאות *
חוזרים מ * עד *  7פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון (סה"כ  144עיניים בסיבוב).
שורה  :22ח"ע עומד באחת העיניים מהסיבוב הקודם 2 ,ח"ע נוספים לאותה ע' 2 ,ע"ש תוך דילוג על  3עיניים.
*  3ח"ע לע' הבאה 2 ,ע"ש תוך דילוג על  3עיניים *
חוזרים מ * עד *  34פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון (סה"כ  181עיניים בסיבוב -
 36מרווחי ע"ש).
שורה  :23עמ' עומד לאחד ממרווחי עה"ש מהסיבוב הקודם 3 ,עמודים נוספים לאותו מרווח ,ע"ש  4 * ,1עמ'
למרווח הבא ,ע"ש * 1
חוזרים מ * עד *  34פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל לראש העמ' הראשון (סה"כ  181עיניים בסיבוב).
שורה  :24ח"ע עומד בלולאה האחורית של ח"ע מרכזי מאחת משלישיות חה"ע בשורה ( 22תוך תפיסת עין
השרשרת משורה  ,)23ח"ע נוסף לאותה ע' 2 ,ע"ש 2 * ,ח"ע ללולאה אחורית בח"ע המרכזי בשלישיה הבאה
משורה ( 22תוך תפיסת עה"ש משורה  2 ,)23ע"ש *
חוזרים מ * עד *  34פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון (סה"כ  144עיניים בסיבוב).
שורה  :25עמ' עומד באחד ממרווחי עה"ש מהשורה הקודמת 4 ,עמ' נוספים לאותו מרווח ,ע"ש  5 * ,1עמ'
למרווח הבא ,ע"ש * 1
חוזרים מ * עד *  34פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל ראש העמ' הראשון (סה"כ  216עיניים בסיבוב).
שורה  :26ח"ע עומד לאחד ממרווחי עה"ש מהשורה הקודמת ,ח"ע נוסף לאותו מרווח ,דילוג על עמ' 1
מהשורה הקודמת 3 ,ח"ע ללולאות אחוריות בלבד בעיניים הבאות ,דילוג על עמ'  1מהשורה הקודמת2 * .
ח"ע למרווח הבא ,דילוג על עמ' 3 ,ח"ע ללולאות אחוריות בעיניים הבאות ,דילוג על עמ' *
חוזרים מ * עד *  34פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון( .סה"כ  181עיניים בסיבוב).
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שורה ( :27השורה כולה נסרגת ללולאה "אחורית אחורית" ,בגב חצאי העמודים של השורה הקודמת ,כך
ששתי הלולאות הרגילות של העיניים משורה  26נשארות פנויות ומופיעות כפס בדוגמה).
ח"ע עומד בלולאה "אחורית אחורית" בגב אחד מחה"ע בשורה הקודמת 13 .ח"ע בעיניים הבאות 2 ,ח"ע
לאותה עין 14 * ,ח"ע בעיניים הבאות 2 ,ח"ע לאותה עין *
חוזרים מ * עד *  11פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון( .סה"כ  192עיניים בסיבוב).
** למי שמסתבך ,אפשר לסרוג את השורה כשורת חצאי עמודים לשתי הלולאות הרגילות ,ולאחר מכן
להוסיף שורה של עיניים שטוחות על גבי כל חצאי העמודים בסיבוב לקבלת אותה טקסטורה **
שורה  :28ח"ע עומד באחת העיניים מהסיבוב הקודם .ח"ע לכל אחת מ 3 -העינייים הבאות 4 ,ע"ש * ,דילוג
על  4עיניים ,ח"ע לכל אחת מ 4 -העיניים הבאות 4 ,ע"ש *
חוזרים מ * עד *  22פעמים נוספות ,סוגרים בע' מדומה מעל ראש חה"ע הראשון( .סה"כ  192עיניים בסיבוב -
 24קשתות של עיני שרשרת).
שורה  :29עמ' קצר עומד באחד ממרווחי עיני השרשרת מהסיבוב הקודם 7 .עמ' קצרים נוספים אל אותו
מרווח ,דילוג על ע' אחת ,ח"ע לכל אחת מ 2 -העיניים הבאות (מעל  2חצאי העמודים המרכזיים במקבץ
מהסיבוב הקודם) ,דילוג על ע' 8 * ,עמ' קצרים אל המרווח הבא ,דילוג על ע' ,ח"ע לכל אחת מ 2 -העיניים
הבאות (מעל  2חצאי העמודים המרכזיים במקבץ מהסיבוב הקודם) ,דילוג על ע' *
חוזרים מ * עד *  22פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל ראש העמ' הקצר הראשון (סה"כ  241עיניים
בסיבוב  24 -מניפות).
שורה  :31עמ' עומד בראש העמ' הקצר השני באחת המניפות מהשורה הקודמת 2( .עמ' לע' הבאה)4 x
פעמים ,עמ' לע' הבאה 4 ,עמודים סגורים יחד ב 4 -העיניים הבאות * ,עמ' לע' הבאה (מעל העמ' הקצר
השני במניפה) 2( ,עמ' לע' הבאה) 4 xפעמים ,עמ' לע' הבאה 4 ,עמודים סגורים יחד ל 4 -העיניים הבאות *
חוזרים מ * עד *  22פעמים נוספות .סוגרים בע' מדומה מעל לראש העמ' הראשון( .סה"כ  264עיניים בסיבוב
  24מניפות).שורה  :31מחברים חוט חדש בלולאה אחורית בלבד באחת העיניים .ע' שטוחה ללולאה אחורית בלבד לכל
אחת מהעיניים לאורך הסיבוב( .סה"כ  264עיניים בסיבוב) .מדלגים על הע' האחרונה וסוגרים בע' מדומה אל
הע' הראשונה בסיבוב.
>> גם כאן צריך לסרוג את העיניים השטוחות רפוי ...במידה ובשל מתח הסריגה/עובי החוט נראה כי
השורה לא "יושבת" יפה כסיומת ,ניתן להחליף אותה בשורה אחת של חצאי עמודים בודדים לאורך כל
הסיבוב.

שטיח שרשרת  -כל הזכויות לדוגמה שמורות ל"סורגות בזמן"" ,עושה עיניים" ונועה בקר
היא נועדה לשימושכן הפרטי בלבד .אין לעשות בה כל שימוש ללא אישור ,תודה.
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