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דוגמת אמיגורומי זו כוללת הוראות כתובות לסריגת ג'ירף קטן 

 וחמוד בחוט כותנה או ג'ירף גדול יותר מצמר.

את הכתמים, הגפיים )זרועות,  להרכיביש לכם אפשרות 

זניים, קרניים וחוטם( ורגליים, זנב( וחלקי הפנים )עיניים, א

שניתן לתפור אותם או אתם סורגים את הגוף והראש, אשר כ

 (. לדוגמהראו הערות לאחר מכן. )

הרבה יותר  הזמן וקל כתתוך כדי סריגה חוס הרכבה שלהם

וקישורים  )בבלוג( מצולמותהדרכות ממה שזה נראה. 

 להרכיבכדי להראות לכם בדיוק כיצד לסרטוני הדרכה כלולים 

 .אותם תוך כדי סריגה

באשר למיקום, אם אתם  כלולותתיבות טיפים מיוחדות 

 .התפירהמעדיפים את אפשרות 

תופרים אם אתם  המסורתיותעקבו אחר  גרסאת ההוראות 

אם אתם מחברים  המומלצת האת החלקים יחד או בגרס

 תוך כדי סריגה

 

 חומרים:
 מ'  180 -כ –וטמשקל של ח בכללבחירתכם  צבעים שני

 Circulo Clea / Aunt) 10 'חוט כותנה מסביארד(  196)

Lidya's / DMC Traditions) –  אם  כפולה כמותאו

 / worsted (WW / 4 : Mediumבמשקל  תשתמשו בחוט

10 ply UK ): 

 צהוב –עיקרי הצבע ביארד(  110) מ' 100-כ 

 כתום או חום – צבע משניביארד(  87.5) מ' 80-כ 

 עיניים  אושחור + צבע לעיניים  חוט של שאריות

 בטיחותיות

 מ"מ 1.5 ת קרושהמסרג (8 US / 4 ½ UK)  לחוט

 או wwבמשקל לחוט ( F/5)מ"מ  3.75 או 10מס' 

חוט בסריגה צפופה  תפיקש כלשהית קרושה מסרג

 שבחרתם.

 סמני תכים 

 מחט אריגה 

 מספריים 

 סרגל/סרט מידה 

 מילוי פוליאסטר 

 

 

 

 :ףהחלקים של לסרוג יחד אוטיס הגיר

 2.........................................................: הקדמה 1חלק 
 2..............................יגה...........סרחומרים, תמיכה, רמת 

 3.......קיצורים, מידות, קנה מידה, הערות להוראות.............
 ..................................ראו את סרטון ההקדמה כאן

....................................................: כתמי הג'ירף2חלק 

 .......................................................הוראות מסורתיות
 ...............................( חיבור תוך כדי סריגהמדריך מומלץ )

 ..........................................: האיברים של הג'ירף3חלק 

 .............................הזרועות, הרגליים והזנב של הג'ירף  
 .......................................................הוראות מסורתיות

 .............................( חיבור תוך כדי סריגהמדריך מומלץ )

 .....................................................: גוף הג'ירף4חלק 

 .......................................................הוראות מסורתיות

 .............................( חיבור תוך כדי סריגהמדריך מומלץ )

 ......................................: חלקי הפנים של הג'ירף5חלק 

 העיניים )אופציה( והקרניים של הג'ירף.....האף, האוזניים, 

 ..................................................: ראש הג'ירף6חלק 

 .......................................................הוראות מסורתיות

 .............................( חיבור תוך כדי סריגהמדריך מומלץ )

 

 לקריאת הפוסט על הדוגמה בקישור זה: בקרו בבלוג

-http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi

1-part-cal-giraffe-otis 

 

 www.rebeckahstreasures.com.-דוגמת קרושה זו והתמונות הכלולות בה שייכות לפי זכויות יוצרים לרבקה פרגר מ

 בשום אופן.  PDF-הוראות אלה הינן לשימוש אישי בלבד. אין להעתיק או להפיץ שום חלק מקובץ ה

" כמעצבת, Rebeckah's Treasures" או" Rebeckah Fergerמה שתסרגו מהוראות אלה, בבקשה הוסיפו קרדיט ל" אם תמכרו את

 .All Rights Reserved, 2017© האלו גם וודאו כי הוספתם  קישור לאתר שצוין לעיל, על מנת שאחרים יוכלו למצוא את ההוראות

 

https://www.youtube.com/watch?v=8SL7iqwKT5s
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-1
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-1
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/
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 : קיצורים

 *. **..- על ההוראות בין הכוכביות פעם אחת או  לחזור

 .על החזרות כדי להקלמודגשות  ההוראותכמצוין ~

  (.).. - בתוך  הסוגרייםהתכים שבין  כלאת  לסרוג

 אותו רווח או תך כמצוין.

  ]..[ – את התכים שבסוגריים המרובעים כמספר  לסרוג

 הפעמים שצוין.

 צבע משני - צ"מ  

 (בלבד)לולאה/ות אחורית/ות  – ל"א 

 עין שרשרת – ע"ש 

 אחת פעם ללפף - עמוד מקוצר – עמ"ק 

 הרחבה / הרחבות 

 עיקריצבע  - ע”צ 

 צד ימין - צ"י  

 חצי עמוד – ח"ע 

 2 (דוגמהל הערות ראו) 1* חצאי עמוד ביחד 2 - ח"ע יחד 

 עין שטוחה – עש"ט 

 צד שמאל - צ"ש 

 חוט על המסרגהללפף  - ללפף 

 

 :מידות
 ס"מ( 18אינץ' ) 7ייתן ג'ירף בגובה  10חוט כותנה מס' 

 (.מ מ" 1.5 ת קרושהמסרגמוצעת )

 Worsted (WW / 4 : Medium / 10 ply במשקל כותנהחוט 

UK)  ת מסרגמוצעת ) ס"מ( 38אינץ' ) 15ייתן ג'ירף בגובה

 (."ממ 3.75 קרושה

הן משוערות. גודל הג'ירף  האלו : מידות הג'ירףהערה*

שלכם יכול להשתנות, כתלות בחוט שבחרתם, גודל המסרגה 

. שנו את הגורמים הללו כדי לקבל את הגודל סריגההומתח 

 הרצוי.

 

 

 

 

 קנה מידה:
קנה המידה אינו חשוב בהוראות אלו. אתם רק צריכים 

תכים צפופים בחוט תתן ש ת קרושהלהשתמש בגודל מסרג

 שבחרתם.

 
 

 !קראואנא  –חשוב : ההערות לדוגמ
, ישנם מקומות בהם ההוראות מתפצלות הלאורך הדוגמ

משמעותה שהחלקים ש מסורתיתלשתי אפשרויות. 

 סריגה כדי תוך חיבורנתפרים יחד מאוחר יותר. 
לחלקי  מורכביםהנקודות /  שחלקי הגוף הקטנים ומשמעות

תוך כדי שהם נסרגים. עקבו אחרי יותר הגוף הגדולים 

 ..יגהרמת הסר /האופציה שמתאימה יותר לצרכים שלכם

"ט, עש"ש, עעליכם להכיר את מונחי הקרושה הבסיסיים )

(, סריגה בשורות, בסיבובים, טבעת קסם ולולאות "קעמ"ע, ח

 אחוריות, ואיך לבצע הרחבה או צמצום.

התך, סרגו לאורך התכים. עם  לאחר מגיע המספרכאשר 

, הדבר מציין הרחבה, לכן ראשון מגיע כשהמספרזאת, 

 תך או רווח כמצוין. סרגו אותם לתוך אותו

ראו צמצום נסתר )בהן נעשה שימוש הן  טכניקות מיוחדות

 (. 2* הערהראו ( וקרושה מראה )1*הערה 

 

 

( נעשה בצורה הטובה ביותר "ע יחדח 2) יחדאו  צמצום 1*

לולאות בבטכניקת הצמצום הנסתר, כאשר אתם סורגים 

לולאות  2הקדמיות או האחוריות בלבד של התכים כאילו היו 

 האחוריות הלולאותיהיו  תמידזו, אלה  השל אותו תך. בדוגמ
ראו את הוידאו , הזו הטכניקה את מכירים אינכם אםשל התכים. 

 ...שלי כאן

זניים מראה חלק וקרושה מראה כדי לתת לאמשתמשים ב 2*

. קרושה מראה נסרג ע"י הכנסת המסרגה "יכצומובחן  יותר

תכים שסורגים מקדימה לאחור כמו במקום , קדימהלמאחור 

וידאו דרכת הראו את ה, אם אתם לא מכירים את הטכניקהרגילים. 

...כאן Sad Day Crochetשל 

 

אם יש לכם   !לדוגמהלרשותכם תמיכה ללא הגבלה  עומדת
  איתי צרו, אנא זו הדוגמזקוקים לעזרה עם  אתםששאלה, או 

,  לכם לעזור שמחה תמיד אני. שלי דרך הטופס באתר קשר
 מהר ככל שאוכל! אענהאני ו

.  גמישים המסרגה וגודל החוט משקל: טיפ
  לחיה fine או laceבמשקל  לסריגת בחוט השתמשו

במשקל   בחוט השתמשו או, יד כף בגודל, קטנה
  גדולה לחיה , WW, או  sport ,DK, כגון יותר עבה
 !לחיבוק הניתנת יותר

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/invisible-decrease-2tog-crochet-stitch-tutorial
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/invisible-decrease-2tog-crochet-stitch-tutorial
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/invisible-decrease-2tog-crochet-stitch-tutorial
http://www.youtube.com/watch?v=7Xwgcxh7FAU
http://www.youtube.com/watch?v=7Xwgcxh7FAU
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
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 (.צ"י=  זוגיות-האיבשורות ) זנייםו( והאאליכם צ"ילכל חלקי הגוף מלבד העיניים ) צ"שהצד הפונה אליכם = 

 בסוף הסיבוב אלא אם מצוין אחרת. להפוך ולאבסיבובים רצופים  לסרוג

 הוא כתום. השתמשו בשני צבעים שאתם מעדיפים מצבעי הקשת. צבע משניהבשימוש הוא צהוב.  הצבע העיקרי

 . ראו הדרכה כאן ח"ע יחד האחרון 2 ב לצבע הראשיואז עוברים  בצבע המשניהזרועות, הרגליים והקרניים כולם מתחילים 

ייתכן שיהיה קל יותר למלא את חלקי הג'ירף כל פעם קצת תוך כדי סריגה. אחרת, מלאו את החלקים בסוף, וזכרו למלא מעבר למה 

 שנראה שצריך, מכיוון שהמילוי יידחס לאורך זמן.

כשמוצע להשאיר זנב ארוך בסיום, נתקו את החוט במקום שבו הוא מגיע לצד כף היד, או באורך כפול מזה אם אתם משתמשים בחוט 

 .אתם יכולים להשאיר זנב ארוך יותר אם תרצו*עבה יותר. 

 של חלקי קרושה במונחים של תך שוט ותך רץ. בידתפירה  להכירעליכם 

 ורך...הערות נוספות כלולות מטה לפי הצ

 

 מסורתית:השיטה ה –  לאופציה ייחודיותלדוגמה הערות 

 מכיוון שמשתמשים רק בתכים ובטכניקות בסיסיות. קלהלאופציה זו מדורגת כ רמת הסריגה

אם אתם סורגים מתחילים ועדיין מפענחים את התכים הבסיסיים או אם אתם מעדיפים לעבוד בצורה מסורתית, אני ממליצה על 

 אופציה זו היא כמו כל דוגמת אמיגורומי אחרת אי שם.. 1אופציה 

ההוראות. הן משמשות כמדריך לסימון המקומות של הגפיים וחלקי הפנים כדי להקל ד צלמיוחדות  תיבות טיפיםלגוף ולראש, תמצאו 

 מאוחר יותר.מקומם לעל תפירתם 

 

 )מומלצת(: שיטת חיבור תוך כדי סריגה –  לאופציה ייחודיות ההערות לדוגמ

 .בה משתמשיםשיטת חיבור החלקים  בגלל בינוניתבאופציה זו מדורגת כ רמת הסריגה

מאוחר יותר, אני מעודדת אתכם לנסות יחד להימנע מתפירה של החלקים תרצו בסיסיים והקרושה התכי את טוב אם אתם מכירים 

 אתם תשמחו שעשיתם את זה! – 2אופציה את 

 לסרוג דרך שתיים או שלוש שכבות. אתם צריכים לדעת איךבה טכניקה מיוחדת נוספת עליכם להכיר לאופציה זו, 

לתך)ים( של הגוף או  תמיד קודם כל בסריגת החלקים המתאימים )כתמים, גפיים, חלקי פנים( לגוף או לראש, הכניסו את המסרגה

 .מיםהמתאי ים לחלק אז ורקהראש תחילה, 

בסוף חלק של הוראות, המשמעות היא שההרחבה או הצמצום  "צמצום יצירתאו " "הרחבה יצירת" רואים  בכל פעם שאתם

חלק   במקום בו מחוברים מופיעיםמושגים אלה נמצאים בשימוש כאשר הרחבה או צמצום של הגוף נסרגים בחלק הגוף שנסרג כעת. 

 גוף או כתם.

שהוא כבר חובר או לאחר  לחלק גוף אחר, הוא מחובראם זה  לא משנהלתוך אותו תך של חלק הגוף, שוב , סרגו הרחבהבמקרה של 

 .לחלק הגוף או הכתם

חלק גוף אחר. המשמעות אל כתם או ה אלהוא מחובר שגוף תוך כדי חלק של הח"ע יחד ב 2, סרגו צמצום נסתר של צמצוםבמקרה של 

 .ראשוניםעל המסרגה התכים הבאים של הגוף  2של  הלולאה האחוריתהיא שתשימו את 

אנא קראו מיוחדות לפני תחילת סיבובי החיבור, במקום שבו תעבדו עם הזרועות או חלקי הפנים.  תיבות טיפיםלגוף ולראש, תמצאו 

 מכיוון שהן מכילות מידע חשוב ושימושי שיעזור לכם! אותן

 

!ףג'ירהאוטיס  בלסרוג יחד שתפו את ההתקדמות שלכם   

; טוויטראו  Instagramבאמצעות  @beckastreasures  תג, OtisGiraffeCAL#איתנו!  שלכם  ףג'ירבתקדמות האת ה שתפו

לקבוצת  הצטרפואו , Google+  Crocheting Treasures -ב או Rvelry -, בקהילות שלי בפייסבוק/מקבוצות תלאח הצטרפו או

  Crochet A Long Facebook Group –CAL. - פייסבוקה

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/crocheting-treasures-communities-groups
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/

