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של לסרוג יחד אוטיס הג'ירף! חלק זה  3ברוכים הבאים לחלק 

 כולל את כל איברי הג'ירף, כולל, הזרועות, הרגליים והזנב.

יש לכם אפשרות לשלב את הכתמים תוך כדי סריגה של 

אתם יכולים לתפור אותם מאוחר יותר או הזרועות והרגליים, 

 .בחירה שלכם –

איך ראות מ( בבלוג) הזמינות לחלק זה  מצולמותהדרכות הה

 .הזנב השעיר לחבר את

הקיימות לכל המלאות , תשתמשו בהדרכות הוידיאו או

 האיברים.

 

 

 תוכן עניינים:
 2....................................................... הג'ירף זרועות

 2................................הוראות קרושה כתובות...........  
 .....................................ראו את סרטון ההדרכה כאן  

 3.......................................................... הג'ירף רגלי
 3................................הוראות קרושה כתובות...........  
 .....................................ראו את סרטון ההדרכה כאן  

 4............................................................ הג'ירף זנב
 4................................הוראות קרושה כתובות...........  
 5....................................לזנב השעיר הוראות כתובות  
 ......................................ראו את סרטון ההדרכה כאן 

 

 בקרו בבלוג לקריאת הפוסט על הדוגמה בקישור זה:

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

otis-giraffe-cal-part-3  

 

 :ירף'הוראות לזרועות הג

 .2 לסרוג

מתמשכים מלמטה כלפי מעלה, כאשר מתחילים בכפות  בסיבוביםהזרוע של הג'ירף נסרגת 

 *הצד הפונה אליכם = צד שמאל..את העבודה בסיום סיבוב תהפכואל הידיים. 

 .מ"צלהתחיל עם *

 תכים(. 6)טבעת קסם לתוך  6 ח"ע :1סיבוב 

 תכים(. 12)ח"ע בכל תך מסביב  2 :2סיבוב 

 תכים(. 18פעמים ) 6[ ח"ע בתך הבא 2, 1 ח"ע] :3סיבוב 

 תכים(. 24פעמים ) 6 [ח"ע בתך הבא 2, 2 ח"ע] :4סיבוב 

 תכים(. 24) סיבובים 4 –24 ח"ע  :5-8סיבובים 

 .תכים( 18) 12 , ח"עX6 ח"ע יחד  2 :9סיבוב 

 12) 6 ח"ע ,ח"ע יחד האחרון 2ר ב "לצ להחליף –X6 ח"ע יחד  2 :10סיבוב 

 תכים(.

 המשך הסריגה... ייתכן שתרצו להתחיל למלא את הזרוע כאן ותוך כדי

 , כרצונכם.וך כדי סריגהחיבור תאו  תויהמסורתשל הזרוע, עיקבו אחר ההוראות  11מסיבוב החל 

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

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

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

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

 

 

. www.rebeckahstreasures.comcopyrighted to Rebeckah Ferger of  and included photos areThis crochet pattern  דוגמת

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

 בשום אופן.  PDF-לבד. אין להעתיק או להפיץ שום חלק מקובץ ההוראות אלה הינן לשימוש אישי ב

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

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

 

 

These instructions are for your own personal use only. No part of this PDF may be copied or distributed in any way. 

If you sell what you make from this pattern, please credit “Rebeckah Ferger” or “Rebeckah’s Treasures” as the 

designer, and be sure to link to the above website, so others can find this pattern too. ©All Rights Reserved, 2017. 

אם יש   !לדוגמהלרשותכם תמיכה ללא הגבלה  עומדת
, אנא  זו הדוגמזקוקים לעזרה עם  אתםשלכם שאלה, או 

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

 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-3
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-3
https://www.youtube.com/watch?v=mrTL3pRUqHw
https://www.youtube.com/watch?v=mrTL3pRUqHw
https://www.youtube.com/watch?v=JRN7Xx43JPk
https://www.youtube.com/watch?v=JRN7Xx43JPk
https://www.youtube.com/watch?v=gpyLV-MAEkM
https://www.youtube.com/watch?v=gpyLV-MAEkM
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-3
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-3
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
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 :המסורתית השיטה  -1 אפשרות - + 11 בסיבו ירף'הג זרוע

 תכים(. 12)את החוט עם זנב ארוך  לנתקבעש"ט לתך הראשון של הסיבוב האחרון.  לסגור, סיבובים 10 –12 ח"ע :11-20סיבובים  

והשתמשו בתך שוט כדי , קחו את הזנב שהשארתם . אם אתם מחברים כעתכרצונכםאת הכתמים לזרוע כעת או מאוחר יותר,  לחבר

 מקום שבו תרצו לראות אותו.בכל לתפור כל כתם 

 בהמשך... לרגלי הג'ירףסיימו למלא את הזרועות. הניחו בצד והמשיכו 

 

 (:מומלץ)חיבור תוך כדי סריגה ל הוראות – 2 אפשרות - + 11 ירף סיבובים'הג זרוע

זכרו, בכל תך חיבור של  אלא אם כן מוסבר אחרת. בתכי הזרוע רק לסרוג*לכל זרוע. כתם אחד גדול+  כתם אחד קטן קחו בהיכון

ברגע ששני  ולתך הזרוע ואח"כ לתך הכתם. קודם שכבות תכים בבת אחת, כאשר המסרגה נכנסת  2דרך  סורגיםהכתם, אתם 

 , ובכך תחברו את הכתם לזרוע.החצי עמודהתכים נמצאים על המסרגה, השלימו את 

 תכים(. 12) 12 ח"ע :11סיבוב 
 .תכים( 12) כתם קטן לחברח"ע  2, 10 ח"ע :12סיבוב 

 תכים(. 12) 2 , ח"עכתםלחבר ל 1 ח"ע, 9 ח"ע :13סיבוב 
 תכים(. 12) 2 , ח"עםכתל לחבר 1 ח"ע , 1 , ח"עכתם גדול לחבר 3 ח"ע, 4 , ח"עכתםל לחבר 1 ח"ע :14סיבוב 

 תכי הכתם הקטן הנותרים לחבר את 2 ח"ע,  1 , ח"עפעמים 2 [כתםלחבר ל 1 ח"ע,  3ח"ע], כתםל לחבר 1 ח"ע :15ב סיבו

 תכים(. 12)

 תכים(. 12)סיבובים  2 –3 , ח"עכתםלחבר ל 1 ח"ע, 3 , ח"עכתםלחבר ל 1 ח"ע, 4 ח"ע: 16-17סיבוב 

 תכים(. 12)  4 , ח"עהנותריםהגדול תכי הכתם  את לחבר 3 ח"ע, 5 ח"ע :18סיבוב 
 תכים(. 12)את החוט  לנתקעש"ט לתך הראשון של הסיבוב האחרון, ב לסגור, סיבובים 2–12 ח"ע :19-20סיבובים 

 .בהמשך... לרגלי הג'ירף ולהמשיךבצד  להניחלמלא את הזרועות.  לסיים

 

 :ירף'הוראות רגלי הג

 2לסרוג 

מתמשכים מלמטה כלפי מעלה, כאשר מתחילים  בסיבוביםשל הג'ירף נסרגת  הרגל

 בכף 

 

 *הצד הפונה אליכם = צד שמאל. .את העבודה בסיום סיבוב תהפכואל . הרגל

 .צ"מלהתחיל עם *

 תכים(. 6)טבעת קסם לתוך  6 ח"ע :1סיבוב 

 תכים(. 12)מסביב  תךח"ע בכל  2 :2סיבוב 

 תכים(. 18פעמים ) 6ח"ע בתך הבא[  2, 1 ח"ע] :3סיבוב 

 תכים(. 24פעמים ) 6ח"ע בתך הבא[  2, 2 ]ח"ע :4סיבוב 

 תכים(. 30פעמים ) 6ח"ע בתך הבא[  2, 3 ]ח"ע :5סיבוב 

 תכים(. 36פעמים ) 6ח"ע בתך הבא[  2, 4 ]ח"ע :6סיבוב 

 תכים(. 36) סיבובים 6 – 36 ח"ע :7-12סיבובים 
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 תכים(. 28) 20, ח"עX 8ח"ע יחד  2 :13סיבוב 

 תכים(. 18) 8 , ח"עח"ע יחד האחרון 2לצ"ר ב  החליפו– X 10ח"ע יחד  2 :14סיבוב 

 ייתכן שתרצו להתחיל למלא את הרגל כאן ותוך כדי המשך הסריגה...

 כרצונכם. סריגהחיבור תוך כדי ו , אתוהמסורתי  ההוראות של הרגל, עיקבו אחר 15מסיבוב החל 

 

 :שיטה מסורתית – 1 אפשרות -+  15ירף סיבוב 'רגל הג

 18)את החוט עם זנב ארוך  לנתקסיבוב האחרון, של הבעש"ט לתך הראשון  לסגור, סיבובים 16 –  18 ח"ע: 15-30סיבובים 

 .תכים(

והשתמשו בתך שוט כדי , קחו את הזנב שהשארתם אם אתם מחברים כעתחברו את הכתמים לרגל עכשיו או מאוחר יותר כרצונכם. 

 מקום שבו תרצו לראות אותו.בכל לתפור כל כתם 

 .בהמשך... לזנב הג'ירףסיימו למלא את הרגליים. הניחו בצד והמשיכו 

 

 (:מומלץ) סריגה כדי תוך חיבור – 2 אפשרות - +15 סיבוב ירף'הג רגל

זכרו, בכל תך חיבור של  אלא אם כן מוסבר אחרת. הרגלבתכי  רק לסרוג*.רגללכל  יםגדול שני+  שני כתמים קטנים  קחו בהיכון

 הכתם, המסרגה נכנסת קודם לתך הזרוע ואח"כ לתך הכתם. 

 תכים(. 18) 5, ח"עכתם גדולל לחברח"ע  3, 10 ח"ע :15סיבוב 
 תכים(. 18) סיבובים 2 – 4 , ח"עכתםל לחברח"ע  1, 3 , ח"עכתםל לחברח"ע  1, 9 ח"ע :16-17סיבובים 

 תכים(. 18)פעמים  2[ כתםל לחברח"ע  1, 3 , ]ח"עכתםל לחברח"ע  1, 6 , ח"עכתם גדולל לחברח"ע  3  :18סיבוב 
 18) כתםל לחברח"ע  1, 3 , ח"עתכי הכתם הגדול הנותריםל לחברח"ע  3, 7 , ח"עכתםל לחברח"ע  1, 3 ח"ע :19סיבוב 

 תכים(.
 תכים(. 18) כתםל לחברח"ע  1, 13 , ח"עכתםל לחברח"ע  1, 3 ח"ע :20סיבוב 
 תכים(. 18) 14, ח"עכתםל לחברח"ע  1, 3 ח"ע: 21סיבוב 

 תכים(. 18) 10 , ח"עכתם קטןל לחברח"ע  2, 3 , ח"עתכי הכתם הגדול הנותריםל לחברח"ע  3   :22סיבוב 
 תכים(. 18) סיבובים 2 – 9 , ח"עכתםל לחברח"ע  1, 2 , ח"עכתםל לחברח"ע  1 ,5 ח"ע: 23-24סיבובים   

 18) 3 , ח"עתכי הכתם הקטן הנותריםל לחברח"ע  2 ,5 , ח"עהנותריםהקטן תכי הכתם ל לחברח"ע  2, 6 ח"ע :25סיבוב 

 תכים(.

 תכים(. 18) סיבובים 2 – כתםל לחברח"ע  1, 2 , ח"עכתםל לחברח"ע  1, 12 ח"ע :26-27סיבובים 
 תכים(. 18) 3 , ח"עתכי הכתם הקטן הנותרים 2 לחבר לח"ע  2, 13 ח"ע :28סיבוב 

 תכים(. 18)את החוט  לנתקבעש"ט לתך הראשון בסיבוב האחרון,  לסגור, סיבובים 2 – 18 ח"ע :29-30סיבובים 
 ...בהמשך לזנב הג'ירף ולעבורבצד  להניחלמלא את הרגליים.  לסיים

 

 הוראות לזנב הג'ירף:

 .ר"בצאחד  להכין

צד *הצד הפונה אליכם = . יםסיבובהאת העבודה בסוף  תהפכומתמשכים מלמטה למעלה. אל בסיבובים את זנב הג'ירף  לסרוג

 .שמאל

 תכים(. 4)טבעת קסם לתוך  4 ח"ע :1סיבוב 
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 4)( מסורתי–עם קצה ארוך את החוט ) לנתקסיבוב האחרון, של הבעש"ט לתך הראשון  לסגור, סיבובים 6 – 4 ח"ע :2-7 סיבובים

 תכים(.

דק,  סיבאתם עובדים בקצרים יותר אם  להשתמש בזנבות. בצ"מ (אינץ' 3-5)ס"מ  8-13 , באורך של כחוטים 8-12 לגזור :לשערות

 זנב דק יותר.לאו בפחות חוטים  זנב מלא יותר,לביותר חוטים  להשתמש. מלאארוכים יותר אם עתם עובדים בחוט זנבות או 

 עד שהוא מלא כרצונכם. גזרו את השאריות. את השערות לתחתית הזנב לחברבשיטת נעילת מסרגה, 

 

 הוראות מורחבות לשיטת נעילת מסרגה:

 .מלמעלה למטהאת המסרגה לתכים  להכניסבתחתית הסיבוב,  להתחיל :1שלב 

 את הלולאה חלקית דרך התכים. למשוךאת אחד החוטים לחצי.  לקפל :2שלב 

 דרך הלולאה. ולמשוךהקצוות של החוט  2את  לתפוס: 3שלב 

 שני הסיבובים התחתונים של הזנב עד שהזנב מלא כרצונכם.ל מסביב לחזור :4שלב 

 ...4בחלק זמין  - לגוף הג'ירף ולהמשיךבצד  להניח

 

 !ףשתפו את ההתקדמות שלכם בלסרוג יחד  אוטיס הג'יר

 Instagramבאמצעות  @beckastreasures  תג, OtisGiraffeCAL#שלכם  איתנו!  ףתקדמות בג'ירהשתפו את ה

, Google+  Crocheting Treasures -ב או velryaR -קהילות שלי בפייסבוק, ב/מקבוצות תלאחהצטרפו  או טוויטר; או
  Crochet A Long Facebook Group –CAL. - לקבוצת הפייסבוק הצטרפואו 

מצוירים נסרגו ועוצבו ע"י רבקה פרגר. בדיקות דיוק ע"י הנסיניות שלי דברה כ., מרג'י א., רמונה ק., סו ב., וונדי מודלים 
 !!!דות לכולכןהמון תו. י תרזה פ"ועריכה טכנית ע,  Crochet A Long Facebook Group –CAL-ב. וכמה נשים מ

 

 

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

