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של לסרוג יחד אוטיס הג'ירף! חלק זה  5ברוכים הבאים לחלק 

כולל את כל חלקי הפנים של הג'ירף, כולל, החוטם ורקמת 

 , העיניים )אופציונאלי( והקרניים.םהאוזנייפרטי הפנים, 

ראות מ( בבלוג) הזמינות לחלק זה  מצולמותהדרכות הה

או, תשתמשו במקום בהדרכות  .פרטי הרקמה של החוטם

  הפנים!פרטי הוידיאו המלאות הקיימות לכל 

 

 בקרו בבלוג לקריאת הפוסט על הדוגמה בקישור זה:

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

otis-giraffe-cal-part-5 

 

 

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

 2.........................................קרושה כתובותהוראות    
 3........................................הוראות כתובות לריקמה   

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

 3........................................................ הג'ירף אוזני 
 3.........................................קרושה כתובותהוראות    
 ....................................ראו את סרטון ההדרכה כאן   

 4........................................................ הג'ירף עייני 
 4.........................................קרושה כתובותהוראות    
 ....................................ראו את סרטון ההדרכה כאן   

 4......................................................... הג'ירף קרני 
 4.........................................כתובותקרושה הוראות    
 .....................................ראו את סרטון ההדרכה כאן   

 

 

  :הוראות לחוטם הג'ירף

 )השתמשו בתיבת הטיפים לסימון תכים לרקמה קלה יותר בהמשך(1לסרוג 

ברקמה כדי ליצור את  צורך, יש בהמשךחוטם הג'ירף נסרג בסיבובים מתמשכים מהמרכז החוצה. 

*הצד הפונה אליכם = צד בסוף כל סיבוב.  להפוך לאהסבר בתמונות נכלל כאן.  –הנחיריים והפה 

 .שמאל

 .בצ"ר להשתמש* 

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

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

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

ח"ע בתך  2, פעמים 5[ 2ח"ע בתך הבא, ח"ע  2], 1ח"ע  :4סיבוב 

 תכים(. 24) 1הבא, ח"ע 

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

 (למסורתי –עם זנב ארוך )תך הראשון של הסיבוב, לנתק חוט לעש"ט לסגור ב, פעמים 12[ ח"ע בתך הבא 2 ,1ח"ע : ]9סיבוב 

 תכים(. 36)

 

 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

 

 טיפ: לרקום פרטים אח"כ! – 2-4סיבובים 

 11-12מס' +  )נחיר ימני( 5-6מס'  :2סיבוב  

 .)שמאלי(

 פה( 1-7מס'  :4סיבוב(. 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
https://youtu.be/wjQQUmwOxD0
https://youtu.be/wjQQUmwOxD0
https://youtu.be/KByiBqCWJAA
https://youtu.be/KByiBqCWJAA
https://youtu.be/3tfpW27HTYQ
https://youtu.be/3tfpW27HTYQ
https://youtu.be/RM1rkl81p4Y
https://youtu.be/RM1rkl81p4Y
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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 )הדרכה מצולמת לחלק זה זמינה( הוראות רקמת הנחיריים:

 22-29מס' את הנחיריים כרצונכם, רק זכרו שתכים להשתמש בצעדים הבאים ובהוראות בתמונות כמדריך... אתם יכולים להתאים 

 של החוטם, בהתאמה. התחתוןו העליוןהם החלק  4-10מס' ותכים 

 לקשור את הקצוות יחד. –במחט רקמה  בצבע משנילהשחיל חוט ארוך  :1צעד 

 (.שמאל( החוצה )ימיןמהצד הפנימי ) 2בסיבוב של החוטם  6מס' תך ללהכניס את המחט  :2צעד 

ולנעול את החוט למקום על ידי הכנסת (, 2סיבוב ב 5מס' שדרכו יצאנו ) לאותו אחדלחזור חזרה דרך רווח התך שמתחת  :3צעד 

 המחט דרך החוטים שלפני הקשר והידוק חזק.

מספר פעמים. בפעם השניה או השלישית, לחזור  השניוחזרה פנימה דרך רווח התך  הראשוןלחזור החוצה דרך רווח התך  :4צעד 

נחיר. ללפף סביב הרווח של התכים כך שייווצר משולש עם שאר תכי ה הראשון, מתחת לתך 1בסיבוב חזרה דרך רווח התך 

 הראשון והשלישי אותו מספר פעמים. נחיר ראשון הושלם.

 (.צ"י( מבפנים )הרביעי)זהו רווח התך  2סיבוב ב 11כדי להתחיל את הנחיר השני, לעבור לתך מס'  :5צעד 

וללפף סביב רווחי התכים מספר פעמים (, 2סיבוב ב 12לחזור חזרה פנימה דרך רווח התך שמתחת לתך שדרכו יצאנו )מס'  :6צעד 

 כפי שנעשה בנחיר הראשון.

כך שייווצר  הרביעי, מתחת לתך 1בסיבוב ולחזור חזרה פנימה דרך רווח התך  הרביעילחזור החוצה דרך רווח התך  :7צעד 

 אותו מספר פעמים. נחיר שני הושלם. הרביעי והשישימשולש. ללפף סביב רווחי התכים 

 

 )הדרכה מצולמת לחלק זה זמינה( הפה:הוראות רקמת 

 הפה הוא ההמשך של עבודת הנחיריים...

 (.2מסיבוב  12מס' של הנחיר )או תך  5להוציא את המחט החוצה דרך רווח התך שמתחת לרווח התך ה  :1צעד 

 .השני( לעבור לצד השני של החוטם ולחזור חזרה פנימה דרך רווח התך שמתחת לנחיר צד שמאלמהצד החיצוני ) :2 צעד

ך רווח התך האמצעי של הפה, כך שהוא יוצא מעל החיוך. ללפף סביב החיוך ולחזור רלהוציא את המחט חזרה החוצה ד :3צעד 

 וא אופציונלי.*צעד זה החזרה דרך אותו תך כדי לנעול אותו למקום. 

לסיום, לנתק את החוט של הנחיריים והפה בצורה מאובטחת על ידי ליפוף שלו סביב החוטים הקרובים ביותר אליו בצד  :4צעד 

 הפנימי. לעשות קשר כפול ולנתק.

 בהמשך... לאוזני הג'ירףהחוטם ימולא מאוחר יותר. להניח בצד ולהמשיך 

 

 לאוזני הג'ירף:הוראות 

 .2לסרוג 

 של העבודה, בשורות מעוגלות מהמרכז החוצה. היפוכיםאוזני הג'ירף נסרגות עם 

 . צד ימין=  אי זוגיותשורות *

 .צ"ר**להשתמש ב

 .תכים( 6), לסובב 1בתוך טבעת קסם, ע"ש  6ח"ע  :1שורה 

 ע"תכים(. * ח 12), לסובב 1בתוך כל תך מסביב, ע"ש  ח"ע מראה 2 :2שורה  

 צד ימין. של ימראה אופיינ מראה בשורות זוגיות יוצר 

 ח"ע בתך הבא, 2, 4ח"ע בתך הבא, ח"ע  2, 2ח"ע בתך הראשון, ח"ע  2: 3שורה 

 תכים(. 16), לסובב 1ח"ע בתך הבא, ע"ש  2, 2ח"ע  

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
https://www.youtube.com/watch?v=7Xwgcxh7FAU
https://www.youtube.com/watch?v=7Xwgcxh7FAU


קרושה הוראות – 5 חלק – הג'ירף סיאוט אמיגורומי  
 

 

Return to TofC ©2017 - Rebeckah Ferger ~ Rebeckah’s Treasures P a g e  | 4 

, **עד  *מ לחזור , 2ח"ע  **ח"ע בתך הבא 2, 1ח"ע בתך הבא, ח"ע  2*, 4ח"ע  לסרוג את כל השורה בח"ע מראה  :4שורה 

 תכים(. 20)למסורתי(  –)עם זנב ארוך , לנתק חוט 1, ע"ש 4ח"ע 

 בדף הבא. ולקרני הג'ירףלמטה  הג'ירףלעיני להניח בצד ולהמשיך 

 

:הוראות לעיני הג'ירף

 .עיניים בטיחותיותמהוראות אלו אם תשתמשו ב או להתעלםלסרוג שתיים, 

בסוף כל  להפוך לאעיני הג'ירף נסרגות בסיבובים מתמשכים מהמרכז החוצה. 

 .צד ימין*הצד הפונה אליכם = סיבוב. 

 .בשחור להתחיל*

 תכים(. 4)תך הראשון של הסיבוב, לנתק חוט לעש"ט לסגור ב( בטבעת קסם, 1, ח"ע 2, עמ"ק 1)ח"ע  :1סיבוב 

ח"ע לחיבור לאותו תך של הסגירה בעש"ט של הסיבוב   פונה אליכם צד ימיןועם  בצבע העינייםליצור לולאה התחלתית  :2סיבוב 

 תכים(. 8)ח"ע בתך האחרון  2התכים הבאים,  2עמ"ק בכל אחד מ  2תך,  אותוב 1הקודם, ח"ע 

תך הראשון לעש"ט לסגור בח"ע בתך הבא,  2, 2התכים הבאים, ח"ע  2עמ"ק בכל אחד מ  2, 2ח"ע בתך הבא, ח"ע  2 :3סיבוב 

 תכים(. 12) למסורתי( –)עם זנב ארוך של הסיבוב, לנתק חוט 

 בעמוד הבא. לקרני הג'ירףלהניח בצד ולהמשיך  לאחר מכן למילוי העיניים.הזנבות ההתחלתיים ישמשו הערה: 

 

 :הוראות לקרני הג'ירף

 .2לסרוג 

*הצד בסוף כל סיבוב.  להפוך לאקרני הג'ירף נסרגות בסיבובים מתמשכים מלמעלה למטה. 

 .צד שמאלהפונה אליכם = 

 .צ"מלהתחיל ב*

 תכים(. 4)בטבעת קסם  4ח"ע  :1סיבוב 

 תכים(. 8)ח"ע בכל תך מסביב  2 :2סיבוב 

 .תכים( 16)ח"ע בכל תך מסביב  2 :3סיבוב 

 תכים(. 16) סיבובים 4 – 16ע "ח :4-7סיבוב 

 , ח"ע  יחד האחרון 2להחליף לצ"ר ב – X 4ח"ע יחד בל"א  2 :8סיבוב 

 תכים(. 12) 8ח"ע 

 12)למסורתי(  –עם זנב ארוך עש"ט לתך הראשון של הסיבוב האחרון, לנתק חוט )ב לסגור, סיבובים 7 – 12ח"ע  :9-15סיבוב 

 תכים(.

 ראש הג'ירףלמלא את הקרניים. להניח בצד ולהמשיך 

 

 !ףהג'יר תפו את ההתקדמות שלכם בלסרוג יחד  אוטיסש

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

לקבוצת  הצטרפואו , Google+  Crocheting Treasures -ב או Rvelry -קהילות שלי בפייסבוק, ב/מקבוצות תלאחהצטרפו  או

  Crochet A Long Facebook Group –CAL. - הפייסבוק

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/crocheting-treasures-communities-groups
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/

