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של לסרוג יחד אוטיס הג'ירף! חלק זה  4ברוכים הבאים לחלק 

 כולל את גוף הג'ירף.

יש לכם אפשרות לשלב את הכתמים והאיברים תוך כדי 

 –אתם יכולים לתפור אותם מאוחר יותר או סריגה של הגוף, 

 .בחירה שלכם

 אתראות מ( בבלוג) הזמינות לחלק זה  מצולמותהדרכות הה

או, תשתמשו במקום בהדרכות הוידיאו  .הזרוע והרגל חיבור

*הערה, הדרכות הוידיאו נועדו המלאות הקיימות לכל הגוף. 

סריגה, אז רק החליפו כל "חיבור" תך לחצי עמוד -כדי-לשיטת תוך

 חצאי עמודים יחד )תלוי באיזה תך עבדתם( במקומו. 2רגיל או 

 

 זה: בקרו בבלוג לקריאת הפוסט על הדוגמה בקישור

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

otis-giraffe-cal-part-4 

 תוכן עניינים:
 2........................................................... הג'ירף גוף
 2.........................................קרושה כתובותהוראות    
 2..............................................הוראות מסורתיות     
 3........................................כדי-תוך-הוראות חיבור     

 .......................................ראו את סרטון ההדרכה כאן

 

  

 

 גוף הג'ירף:להוראות 

 בצ"ר. 1 לסרוג

 .צ"ש*הצד הפונה אליכם = . יםסיבובהבסוף  להפוךלא מתמשכים מהתחתית כלפי מעלה.  בסיבוביםאת גוף הג'ירף  לסרוג

 , חיבור תוך כדי סריגהאו  המסורתיותאחר ההוראות  לעקוב

 כרצונכם.

 

 הוראות מסורתיות: – 1אפשרות  –גוף הג'ירף 

 בתיבות הטיפים כדי לסמן תכים להקלה על התפירה מאוחר יותר! השתמשו

 .תכים( 6)בטבעת קסם  6 ח"ע :1סיבוב 

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

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

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

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

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

 .(תכים 42) פעמים 6ח"ע בח"ע הבא[  2, 5 ]ח"ע :7סיבוב 

 .9 ראו תיבת טיפים ראשונה לפני שאתם מתחילים את סיבוב*. (תכים 42) פעמים 6ח"ע בח"ע הבא[  2, 6 ]ח"ע :8סיבוב 

 (.תכים 48) סיבובים 6 – 48ח"ע  :9-14סיבוב 
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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

 

לגוף טיפ: תפירת הרגליים והזנב  – 9סיבוב 

 מאוחר יותר!

 28-35(, מס' מיקום רגל ימין) 7-14סמנו את תכים מס' 

 .9בסיבוב ( מיקום הזנב) 45-46( ומס' מיקום רגל שמאל)

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/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-4
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-4
https://youtu.be/D2fVklf6VJ4
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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 סיבובי הצמצום... מתחילים את

 (.תכים 42) פעמים 6ל"א[ בע יחד ”ח 2, 6]ח"ע  :15סיבוב 

 (.תכים 36) פעמים 6ל"א[ בע יחד ”ח 2, 5]ח"ע  :16סיבוב 

 (.תכים 36) סיבובים 2 – 36ח"ע  :17-18סיבוב 

 .20ה לפני שמתחילים את סיבוב י*ראו תיבת טיפים שני(. תכים 30) פעמים 6ל"א[ בע יחד ”ח 2, 4]ח"ע  :19סיבוב 

 (.תכים 24) פעמים 6ל"א[ בע יחד ”ח 2, 3]ח"ע  :20סיבוב 

 סיבובי הצוואר... מתחילים את

ע יחד ”ח 2 ,6, ח"ע X 2ע יחד בל"א ”ח 2, 5ח"ע  :21סיבוב 

 (.תכים 20) 5, ח"ע X 2בל"א 

 להתחיל למלא את הגוף כאן... ייתכן שתרצו

 (.תכים 20) סיבובים 8 – 20ח"ע : 22-29סיבובים 

 (.תכים 18עם זנב ארוך ) לנתק חוט ,, לסגור בעש"ט4ל"א, ח"ע בע יחד ”ח 2, 8ל"א, ח"ע בע יחד ”ח 2, 4ח"ע  :30סיבוב 

 למלא את הגוף ואת הצוואר. לסיים

של הרגל לחוצים  13וה  11והתך ה  4וה  2שהתך ה  לוודא –את פתח הרגל לסגירה, כך שאתם יוצרים קו ישר עם התכים  ללחוץ

את הרגליים לתכים המסומנים מסיבוב  ולתפורבתך שוט ובזנבות הרגל המתאימים,  להשתמש(. הם יהיו מקבילים לנקודת הבוהן) יחד

 את החוט. לקשור. לרגל שמאל 28רגל ימין ותך מספר ל 14מתחבר לתך מספר שצד נקודות הבוהן  לוודא –של הגוף  9

ים את הזנב לתכ לתפורבתך שוט ובחוט של הזנב,  להשתמשאת פתח הזנב לסגירה, כך שתוכלו ליצור קו ישר עם התכים.  ללחוץ

 את החוט. לקשורשל הגוף.  9סיבוב המסומנים ב

)הם יהיו לחוצים אחד כנגד השני  7ו  6ותכים  12ו  1וודאו שתכים  –את פתח הזרוע לסגירה, כך שתיצרו קו ישר מהתכים  ללחוץ

וודאו  –של הגוף  20מסיבוב את הזרועות לתכים המסומנים  לתפורבתך שוט ובחוטי הזרוע המתאימים ו להשתמש. אנכיים לכיוון היד(

 את החוטים. לקשור. שכיוון היד הוא כלפי הגוף

 !5זמין בחלק חוטם הג'ירף ל ולהמשיךבצד  להניחאת כל זנבות האיברים.  להסתיר

 

 (:מומלץהוראות חיבור תוך כדי סריגה ) – 2אפשרות  –גוף הג'ירף 

 אחרת. צוייןאלא אם כן  בתכי הגוף רק לעבוד*. שבעה כתמים קטנים + תשעה כתמי גדוליםמראש רגליים, זרועות, זנב ו להכין

, בחיבור הכתמים והגפיים, המסרגה נכנסת תחילה לתכי הגוף. בנוסף, ראו תיבות טיפים לפי תחילת סיבובי חיבור הגפיים לזכור

 לעזרה עם המיקום!

 (.תכים 6בטבעת קסם ) 6ח"ע  :1סיבוב 

 (.תכים 12כל אחד מהתכים סביב )בח"ע  2 :2סיבוב 

ח"ע בתך הבא,  2, 1, ח"ע הרחבהיוצר  –לתוך אותו תך גוף  1ח"ע  ,כתם קטן רובילח 2ח"ע ח"ע בתך הבא,  2, 1ח"ע  :3סיבוב 

פעמים  2ח"ע בתך הבא[  2, 1, ]ח"ע הרחבהיוצר  – אותו תך גוף לתך הכתם הבא רובילח 1כתם גדול, ח"ע  רובילח 2ח"ע 

 תכים(. 18)

ח"ע בתך הבא,  2, כתם רובילח 1ח"ע , 1ח"ע  ** ,הרחבהיוצר  –תך גוף  באותו 1ח"ע  ,כתם רובילח 1ח"ע * , 2ח"ע  :4סיבוב 

 רובילח 1כתם גדול, ח"ע  רובילח 2ח"ע , 1ח"ע בתך הבא, ח"ע  2, 2ח"ע מ * עד **,  לחזור, 2מ * עד **, ח"ע  לחזור, 2ח"ע 

 תכים(. 24הרחבה )יוצר  – אותו תך גוף לתך הכתם הבא

 רובילח 1ח"ע *, 3ח"ע בתך הבא, ח"ע  2, 2, ח"ע כתם רובילח 1ח"ע ח"ע בתך הבא,  2, כתם רובילח 1ח"ע , 2ח"ע  :5סיבוב 

כתם  רובילח 1ח"ע , 4ח"ע בתך הבא, ח"ע  2, כתם רובילח 1ח"ע , 2ח"ע ,** הרחבהיוצר  –תך גוף  באותו 1ח"ע , כתם

 .תכים( 30) **עד  *מ  לחזור, 3, ח"ע הרחבהיוצר  – באותו תך גוף

טיפ: תפירת הזרועות לגוף מאוחר יותר! – 20סיבוב   

 16-21( ומס' מיקום זרוע ימין) 4-9סמנו את תכים מס' 

 .20בסיבוב ( מיקום זרוע שמאל)
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ח"ע בתך הבא,  2, 4, ח"ע הרחבהיוצר  –תך גוף  באותו 1, ח"ע התכים שנשארו מהכתם הקטן רובילח 2ח"ע , 3ח"ע  :6סיבוב 

 רובילח 1"ע ח, 4ח"ע בתך הבא, ח"ע  2, 3, ח"ע כתם רובילח 1"ע חח"ע בתך הבא,  2, 1, ח"ע כתם רובילח 1"ע ח, 2ח"ע 

 .(תכים 36)ח"ע בתך הבא  2, כתם רובילח 1"ע ח, 3, ח"ע הרחבהיוצר  –באותו תך גוף  1, ח"ע כתם

יוצר  – בכתם הבא לתך גוףאותו תך  לחיבור 1, ח"ע תםכ רובילח 1"ע ח, 5, ח"ע פעמים 2[ תך באותו"ע ח 2, 5ח"ע :]7 סיבוב

תך  באותו 1, ח"ע כתם לחיבור"ע ח, 5"ע חח"ע בתך הבא,  2, 4, ח"ע התך שנשאר מהכתם הגדול לחיבור 1"ע ח, הרחבה

 .(תכים 42)ח"ע בתך הבא  2, 2, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 2, ח"ע הרחבהיוצר  –גוף 

, 1, ח"ע פעמים 2[ 6ח"ע בתך הבא, ח"ע  2 ], 3, ח"ע כתם גדול לחיבור 3"ע ח, פעמים 2[ הבא בתך"ע ח 2, 6"ע ח: ]8 סיבוב

 2, 4, ח"ע בכתם הגדולהתכים שנשארו  לחיבור 2"ע ח, הרחבהיוצר  – אותו תך גוף לתך הבא של הכתם לחיבור 1"ע ח

 .(תכים 48)ח"ע בתך הבא 

 

לכיוון הבוהן  מקביליםהרגל כך שהתכים הלחוצים  את להחזיק  ימין רגל בחיבור להתחיל. 6"ע ח(: /זנברגל)סיבוב חיבור  9 סיבוב

הרגל  שכבותשל  סטים 8 עם יחד המחובריםתכי הגוף הבאים  8ח"ע על  – כםכך שהבוהן פונה בכיוון הרחוק מסמן התכים / מ

 3ומס'  12תכים מס'  – 2ו  4בתכים מס'  לסייםוכן הלאה;  14ו  10של רגל זו תחילה, לאחר מכן לתך מס'  13ו  11לתך מס'  לחבר)

 לחזור. 7, ח"ע כתם לחבר 1"ע ח, 3, ח"ע כתם לחבר 1"ע ח, 1. ח"ע מחוברת ימין רגל – בשתי הרגליים נשארים לא מחוברים(

 על הוראות החיבור עבור רגל שמאל מכוונת אליכם, אך עדיין פונה בכיוון  הבוהן הפעם –תכי הגוף הבאים  8ל  אותה לחבר 

ו  13בתכים מס'  לסייםוכן הלאה;  6ו  18, 5ו  1של רגל זו תחילה, לאחריהם תכים מס'  4ו  2לתכים מס'  לחבר)הנגדי לסמן התכים 

 הזנב את לחבר להתחיל. 6, ח"ע כתם גדול לחבר 3"ע ח. מחוברת שמאל רגל – (11 תכי הגוף הבאים כשהם  2"ע על ח 

.הבא בעמוד בתמונות*הוראות תכים(.  48) 2. ח"ע מחובר הזנב –זנב לחוצים יחד  תכישכבות של  סטים 2עם  יחד מחוברים  

, 5ח"ע  כתם קטן, לחיבור 2"ע ח, 7, ח"ע פעמים 2 [כתם לחיבור 1"ע ח, 3"ע ח] ,כתם גדול לחיבור 3"ע ח, 9ח"ע  :10 סיבוב

 (.תכים 48) 9, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 3, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח

, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 2, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 3, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 6, ח"ע כתם קטן לחיבור 2"ע ח :11 סיבוב

 1 "עח ,3ח"ע , כתם לחיבור 1"ע ח, 4 "עח, כתם לחיבור 1"ע ח, 2, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 6, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 3

 .תכים( 48) כתם לחיבור 1"ע ח, 8, ח"ע כתם לחיבור

, יתר תכי הכתם הגדול לחיבור 3"ע ח, פעמים 2[ 3, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח], 5, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 2ח"ע  :12 סיבוב

, 8, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 3, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 4, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 2, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 7ח"ע 

 (.תכים 48) כתם לחיבור 1"ע ח

כתם  לחיבור 2"ע ח, 9, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 3, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 5, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 2ח"ע  :13 סיבוב

 (.תכים 48) 10, ח"ע יתר תכי הכתם הגדול לחיבור 3"ע ח, 6, ח"ע יתר תכי הכתם הקטן לחיבור 2"ע ח, 3, ח"ע קטן

, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 9, ח"ע יתר תכי הכתם הגדול לחיבור 3"ע ח, 7, ח"ע יתר תכי הכתם הקטן לחיבור 2"ע ח :14 סיבוב

 (.תכים 48) 4, ח"ע כתם קטן לחיבור 2"ע ח, 9, ח"ע כתם גדול לחיבור 3"ע ח, 5, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 2

 סיבובי הצמצום... מתחילים את

, יחד ע”ח 2, כתם לחיבור 1"ע ח, 5, ח"ע פעמים 2[ יחד ע”ח 2, 6"ע ח]  בלבד "אלב יחד ע”ח 2 כל את לסרוג: 15 סיבוב

 1"ע ח, 1, ח"ע יחד ע”ח 2, 3, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 2, ח"ע יחד ע”ח 2, כתם לחיבור 1"ע ח, 4, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח

 (.תכים 42) יחד ע”ח 2, 1, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 2, ח"ע כתם לחיבור

 טיפ לעבודה על חיבור הרגליים + הזנב – 9סיבוב 

שכבות של   3לחוצים יחד. לכל תך חיבור, לעבוד דרך  צדי ימיןהעבודה, כך ש לגבלהחזיק את הרגל או הזנב בצורה ישרה 

תכי רגל/זנב   2(, ואז דרך שכבה ראשונה – לצד ימיןצד שמאל בכל פעם, כאשר המסרגה נכנסת לתך הגוף תחילה ) תכים

 (.3שכבה  – צד שמאל לצד ימיןו 2שכבה  – צד ימין לצד שמאלמקבילים )

 לאחר שכל התכים נמצאים על המסרגה, להשלים את הח"ע, ובכך לחבר את האיבר לגוף.
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, יחד ע”ח 2, 2, ח"ע כתם קטן לחיבור 2"ע ח, 1, ח"ע יחד ע”ח 2, 2"ע ח  "א בלבדלב יחד ע”ח 2 את כל לסרוג :16 סיבוב

"ע ח, 3, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 1, ח"ע יחד ע”ח 2, 2, ח"ע יתר תכי הכתם הקטן לחיבור 2"ע ח, 1, ח"ע יחד ע”ח 2, 5ח"ע 

*הערה: תכים(.  36) 2, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, יחד ע”ח 2, כתם לחיבור 1"ע ח, 3, ח"ע יחד ע”ח 2, כתם לחיבור 1

 .הכתמים מיקום בגלל, 1 באפשרות הנמצאים מהצמצומים שונה בסדר קורים זה בסיבוב הצמצומים

 לחיבור 1"ע ח, 6, ח"ע כתם גדול לחיבור 3"ע ח, 6, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 2, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 3ח"ע  :17 סיבוב

 (.תכים 36) 2, ח"ע יתר תכי הכתם הקטן לחיבור 2"ע ח, 5, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 3, ח"ע כתם

, כתם לחיבור 1"ע ח, 3, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 5, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 2, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 3ח"ע  :18 סיבוב

 (.תכים 36) 10ח"ע  יתר תכי הכתם הקטן, לחיבור 3"ע ח, 6ח"ע 

 ע”ח 2, 2, ח"ע יתר תכי הכתם הקטן לחיבור 2"ע ח, יחד ע”ח 2, 2"ע ח  בלבד"א לב יחד ע”ח 2 כל את לסרוג :19 סיבוב
 2, פעמים 2[ 4, ח"ע יחד ע”ח 2], 2, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 1, ח"ע יחד ע”ח 2, 1, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 2, ח"ע יחד

 .16 זהה להערות בסיבוב*תכים(.  30) 2, ח"ע יחד ע”ח
 

 

את הזרוע  להחזיק  ימין זרוע לחבר להתחיל. 3"ע ח  בלבד"א לב יחד ע”ח 2 כל את לסרוג(: זרוע חיבור סיבוב) 20 סיבוב

 #7ו  #6תכי הגוף הבאים עם תכים  2 לחיבור יחד ע”ח 2* -מאונכים לקצה הזרוע שמצביע לכיוון הגוף  הלחוצים כך שהתכים

מס ו 5מס לתכים  לחבר)הסטים הבאים של תכי זרוע צמודים זה לזה  3תכי הגוף הבאים שמתחברים ל  3של הזרוע. ח"ע על 

עם  יחדתכי הגוף הבאים  2 לחיבור יחד ע”ח 2. (10ומס  3מס ואח"כ  9ומס  4מס , הבאים אחריהם הם של הזרוע הבאה 8

 תך הגוף הבא עם הסט האחרון של תכי זרוע ולתך הכתם הקרוב ביותר לחיבור 1"ע ח של הזרוע.** 11 ומס 2 מסתכים 

 לחיבור 1"ע חתך,  1 על לדלג, 2"ע ח. מחוברת ימין זרוע –לפני השלמת ח"ע הזה(  תכים שכבות 4)המסרגה תיכנס דרך 

זרוע  לחיבור **עד  *מ  לחזור – ימין זרוע את כמוהזרוע  אתוללחוץ  להחזיק לחבר זרוע שמאל  להתחיל. 3, ח"ע כתם

 (.תכים 24) יחד ע”ח 2, 2. ח"ע מחוברת שמאל זרוע –עם הסט האחרון של תכי זרוע יחד תך הגוף הבא  לחיבור 1שמאל; ח"ע 

 סיבובי הצוואר... מתחילים את

 2, 3, ח"ע יתר תכי הכתם הגדול לחיבור 3"ע ח, X 2 יחד ע”ח 2, 5"ע ח  "א בלבדלב יחד ע”ח 2 את כל לסרוג :21 סיבוב

 (.תכים 20) 2, ח"ע כתם גדול לחיבור 3"ע ח, X 2 יחד ע”ח

 ייתכן שתרצו להתחיל למלא את הגוף כאן...

 (.תכים 20)סיבובים  2 – 1, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 3, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 14ח"ע  :22-23 סיבובים

 לחיבור 1"ע ח, 3, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 1, ח"ע כתם קטן לחיבור 2"ע ח, 7, ח"ע כתם גדול לחיבור 3"ע ח, 1ח"ע  :24 סיבוב

 (.תכים 20) 1, ח"ע כתם

, 1, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 2, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 5, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 3, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח :25 סיבוב

 (.תכים 20) 2, ח"ע יתר תכי הכתם הגדול לחיבור 3"ע ח

 6, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 2, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 5, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 3, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח :26 סיבוב

 (.תכים 20)

 (.תכים 20) 7, ח"ע יתר תכי הכתם הקטן לחיבור 2"ע ח, 6, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח, 3, ח"ע כתם לחיבור 1"ע ח :27 סיבוב

 (.תכים 20) 16, ח"ע יתר תכי הכתם הגדול לחיבור 3"ע ח, 1ח"ע  :28 סיבוב

 טיפ לעבודה על חיבור הזרועות: – 20 סיבוב

  שכבות של תכים 3לחוצים יחד. עבור כל תך חיבור, לעבוד דרך ימין  צדיהעבודה, כך ש אחורילהחזיק את הזרוע מיושרת ל

  – צ"של צ"י)דרך שני תכי זרוע מקבילים  ואז, (1שכבה  – צ"יל צ"ש)בכל פעם, כאשר המסרגה עוברת דרך תך הגוף ראשון 

 התכים על המסרגה, להשלים את הח"ע, וכך לחבר את הזרוע לגוף. 3כל כאשר . (3שכבה  – צ"יל צ"ש&  2שכבה 

דרך  תיכנס , יש מספר תכי גוף אשר יצטמצמו בחיבור הזרוע. במקרה כזה, המסרגה סיבוב צמצוםהוא  20מכיוון שסיבוב 

 תכי זרוע.דרך שני  ואזשל שני תכי גוף בתחילה,  לולאה אחורית
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 (.תכים 20) 20ח"ע  :29 סיבוב

, לסגור בעש"ט, לנתק חוט עם 4, ח"ע יחד"ע ח 2, 8, ח"ע יחד"ע ח 2, 4"ע ח  בלבד"א לב יחד ע”ח 2 כל את לסרוג :30 סיבוב

 (.תכים 18)זנב ארוך 

 !5זמין בחלק  הג'ירףחוטם לסיים למלא את הגוף ואת הצוואר. להניח בצד ולהמשיך עם 

 

 !ףתפו את ההתקדמות שלכם בלסרוג יחד  אוטיס הג'ירש

 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/

