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אמיגורומי אוט י ס הג'ירף – חלק  – 6הוראות קרושה

דוגמת קרושה זו והתמונות הכלולות בה שייכות לפי זכויות יוצרים לרבקה פרגר מwww.rebeckahstreasures.com .-
הוראות אלה הינן לשימוש אישי בלבד .אין להעתיק או להפיץ שום חלק מקובץ ה PDF-בשום אופן.
אם תמכרו את מה שתסרגו מהוראות אלה ,בבקשה הוסיפו קרדיט ל" "Rebeckah Fergerאו " "Rebeckah's Treasuresכמעצבת,
וודאו כי הוספתם קישור לאתר שצוין לעיל ,על מנת שאחרים יוכלו למצוא את ההוראות האלו גם©All Rights Reserved, 2017.

ברוכים הבאים לחלק  6של לסרוג יחד אוטיס הג'ירף! חלק זה
כולל את ראש הג'ירף.
יש לכם אפשרות לשלב את הכתמים תוך כדי סריגה של
הראש ,או אתם יכולים לתפור אותם מאוחר יותר – בחירה
שלכם.
ההדרכות בתמונות הזמינות לחלק זה (בבלוג) מראות את
חיבור הקרניים ,האזניים ,העיניים והחוטם .או ,תשתמשו
בהדרכות הוידאו המלאות הקיימות עבור הראש! *שימו לב,

תוכן עניינים
ראש הג'ירף2...............................................................
הוראות קרושה כתובות2................................................
הוראות מסורתיות2............................ ........................
הוראות חיבור תוך כדי סריגה 4......................... ...........
ראו את סרטון ההדרכה כאן..........................................

הדרכות הוידאו הן עבור שיטת החיבור תוך כדי סריגה ,אז רק להחליף כל
תך "חיבור" בח"ע רגיל או ח"ע  2יחד (תלוי בתך הנסרג) במקומו.

עומדת לרשותכם תמיכה ללא הגבלה לדוגמה! אם יש
לכם שאלה ,או שאתם זקוקים לעזרה עם דוגמה זו ,אנא
צרו איתי קשר דרך הטופס באתר שלי .אני תמיד שמחה
לעזור לכם ,ואני אענה מהר ככל שאוכל!

בקרו בבלוג לקריאת הפוסט על הדוגמה בקישור זה:
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otisgiraffe-cal-part-6

הוראות לראש הג'ירף:
לסרוג אחד בצ"ר.
לסרוג את ראש הג'ירף בסיבובים מתמשכים מלמעלה למטה .לא להפוך בסוף כל סיבוב.
*הצד הפונה אליכם = צד שמאל.
לעקוב אחר ההוראות המסורתיות או חיבור תוך כדי סריגה כרצונכם.

ראש הג'ירף – אפשרות  – 1הוראות מסורתיות:
להשתמש בתיבות הטיפים כדי לסמן את תכי הראש לתפירה קלה אחר כך!
סיבוב  :1ח"ע  6לתוך טבעת קסם ( 6תכים).
סיבוב  2 :2ח"ע בכל תך מסביב ( 12תכים)* .ראו את תיבת הטיפ הראשונה לפני תחילת סיבוב .3
סיבוב [ :3ח"ע  2 ,1ח"ע בתך הבא]  6פעמים ( 18תכים).
סיבוב  [ :4ח"ע  2 ,2ח"ע בתך הבא]  6פעמים ( 24תכים).
סיבוב [ :5ח"ע  2 ,3ח"ע בתך הבא]  6פעמים ( 30תכים).
סיבוב [ :6ח"ע  2 ,4ח"ע בתך הבא]  6פעמים ( 36תכים).
סיבוב  3[ :7ח"ע בכל אחד מ  2התכים הבאים ,ח"ע 2 ]16
פעמים ( 44תכים)* .ראו את תיבת הטיפים השנייה ושלישית
(בעמוד הבא) לפני שמתחילים את סיבובים  8ו  ,9בהתאמה.
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סיבובים  – 3-6טיפ :לתפור את הקרניים לראש מאוחר
יותר!





סיבוב  :3מס' ( 8-9ימין)  +מס' ( 17-18שמאל)
סיבוב  :4מס'  9ו ( 13ימין)  +מס'  21ו ( 1שמאל).
סיבוב  :5מס'  10ו ( 16ימין)  +מס'  25ו ( 1שמאל).
סיבוב  :6מס' ( 13-18ימין)  +מס'  31-35ו ( 1שמאל).
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סיבוב  :8-9ח"ע  2 – 44סיבובים ( 44תכים).
סיבוב  2[ :10ח"ע בתוך כל אחד מ  2התכים הבאים,
ח"ע  2 ]20פעמים ( 48תכים) * .ראו את תיבת
הטיפים הרביעית (עמוד הבא) לפני תחילת סיבוב
.13

סיבובים  – 8-9טיפ :לתפור את האוזניים לראש מאוחר יותר!



סיבוב  :8מס' ( 18-20ימין)  +מס' ( 43-44שמאל).
סיבוב  :9מס' ( 1שמאל).

סיבוב  :11-18ח"ע  8 – 48סיבובים ( 48תכים)* .משתמשים בעיניים בטיחותיות? לסמן את תכים מס'  8ומס'  16בסיבוב ,11
כדי שתדעו היכן לחבר אותן מאוחר יותר.

לחבר עיניים בטיחותיות כעת לתכים מס'  8ומס'  16בסיבוב  11אם אתם משתמשים בהן.
סיבוב [ :19ח"ע  ,6ח"ע  2יחד בל"א]  6פעמים (42
תכים).
סיבוב [ :20ח"ע  ,5ח"ע  2יחד בל"א]  6פעמים (36
תכים).
סיבוב [ :21ח"ע  ,4ח"ע  2יחד בל"א]  6פעמים (30
תכים).

סיבובים  – 9-13טיפ :לתפור את העיניים מאוחר יותר!





סיבוב  :9מס' ( 6-8שמאל)  +מס' ( 12-14ימין).
סיבוב  :10מס'  7ו ( 11שמאל)  +מס'  13ו ( 17ימין).
סיבוב  :11-12מס'  6ו ( 11שמאל)  +מס'  13ו ( 18ימין).
סיבוב  :13מס' ( 8-10שמאל)  +מס' ( 14-16ימין).

סיבוב [ :22ח"ע  ,3ח"ע  2יחד בל"א]  6פעמים ( 24תכים).
סיבוב [ :23ח"ע  ,2ח"ע  2יחד בל"א]  6פעמים ,לסגור בעש"ט לתך הראשון בסיבוב ,לנתק חוט ( 18תכים).
למלא את הראש לגמרי.
להשתמש בזנב החוט של הגוף ובתך שוט ,לתפור את ראש
הג'ירף לגוף בשני תכי שוט לכל רווח תך כדי אבטחה שלהם.
לוודא שהתך האחרון של הגוף מתיישר עם התך האחרון של
הראש (תכים מס'  = 9-13קדמת הגוף; תכים מס' = 18-4
אחורי הגוף; תכים מס'  = 5-9קדמת הראש; תכים מס' 14-18
= אחורי הראש).
לאחר כל מספר תכים ,להדק היטב .לפני סגירה סופית של
הפתח ,למלא את צוואר הג'ירף עוד קצת .לסיים לתפור את
הפתח לסגירה .לנתק חוט.
בהמשך ,להשתמש בתך שוט ובזנבות החוט התואמים של כל
חתיכה ,לתפור את האף ,האוזניים (תחילה לקפל את האוזניים
לחצי ,ואז לתפור את הצד השטוח למקום) ,הקרניים (הצד התלוי
הוא מקדימה) והעיניים לראש .להשתמש בתיבות הטיפים לעזרה
עם המיקום.

סיבובים  – 13-23טיפ :לתפור את החוטם לראש
מאוחר יותר!
 סיבוב  :13מס' ( 9-16תואמים ל  8התכים העליונים
של החוטם).
 סיבוב  :14מס' ( 7-8שמאל)  +מס' ( 17-18ימין).
 סיבוב  :15-16מס' ( 7שמאל)  +מס' ( 18ימין).
 סיבוב  :17מס' ( 7שמאל)  +מס' ( 18-19ימין).
 סיבוב  :18מס' ( 7שמאל)  +מס' ( 19ימין).
 סיבוב  :19מס' ( 8שמאל)  +מס' ( 18ימין).
 סיבוב  :20מס' ( 7שמאל)  +מס' ( 16ימין).
 סיבוב  :21מס' ( 6שמאל)  +מס' ( 13ימין).
 סיבוב  :22מס' ( 5שמאל)  +מס' ( 12ימין).
 סיבוב  :23מס' ( 4-8תואמים ל  7התכים התחתונים
של החוטם).

לסיום ,לחבר את כל הנקודות במקומות שבהם אתם רוצים לראות
אותן על הג'ירף באותו אופן.
להשחיל את זנב החוט של הכתם הנתפר למחט צמר .אז ,להשתמש בתך שוט כדי לתפור את הכתם למקום הרצוי .לקשור את החוט
ולהכניס או לדחוף את הקצוות בגוף כדי להסתיר אותם .לחזור עבור כל הכתמים.

להנות ולשתף!
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ראש הג'ירף – אפשרות  – 2הוראות חיבור תוך כדי סריגה (מומלץ):
להכין את הקרניים ,האזניים ,העיניים ,החוטם ושלושה כתמים קטנים  +ארבעה גדולים מראש.
*לסרוג רק בתוך ראש התכים אלא אם מצוין אחרת.
לזכור ,שבזמן חיבור חלקי הפנים מחוברים ,נכנסת דרך ראש התך תחילה.
בנוסף ,לקרוא תיבות טיפים חשובות לפני תחילת סיבובי חיבור החלקים לעזרה עם המיקום.
סיבוב  :1ח"ע  6בתוך טבעת קסם ( 6תכים).
סיבוב  2 :2ח"ע בתוך כל תך מסביב ( 12תכים).
סיבובים  – 3-6טיפ לעבודה על חיבור הקרניים:
הקרניים מחוברות לאורך  4סיבובים .לחיבור לסיבוב  ,3להחזיק את הקרניים הפוכות צמודות לאחורי העבודה ,כך שצ"י
לחוצים יחד .כשהקרניים מחוברות ,למשוך את זנבות הקרניים לתוך הראש.
בכל תך חיבור ,לסרוג דרך  2שכבות תכים בכל פעם ,כאשר המסרגה נכנסת תחילה דרך ראש התך (צ"ש לצ"י – שכבה
 )1ואז דרך תך הקרן (ראו הערה למטה – שכבה  .)2לאחר ששני התכים על המסרגה ,להשלים את הח"ע וכך מחוברת
הקרן לראש
הערה :לחיבור ,המסרגה נכנסת לתכי הקרן מצ"י לצ"ש בשני הסיבובים הראשונים של החיבור .לאחר מכן לעבור להכנסת
המסרגה מצ"ש לצ"י עבור שני סיבובי החיבור האחרונים.
וגם ,כיוון שסיבובים  3-6הם סיבובי הרחבות ,יש מספר תכי ראש שמרחיבים בחיבור הקרן.
סיבוב [ :3ח"ע  2 ,1ח"ע בתך הבא]  2פעמים ,ח"ע  .1להתחיל לחבר את הקרן הימנית  להחזיק את הקרן כך שהקצה החופף
פונה לכיוון סמן התכים ולימינכם – ח"ע  1לחיבור הראש עם התך הבא יחד עם התך השני מהסוף של הקרן; ח"ע  1לחיבור
אותו תך ראש יחד עם תך הקרן הבא (שלישי מהסוף) – תכי הקרן הימנית הראשונים מחוברים[ .ח"ע  2 ,1ח"ע בתך הבא] 2
פעמים ,ח"ע  .1להתחיל לחבר את הקרן השמאלית  להחזיק את הקרן כך שהקצה החופף פונה לכיוון סמן התכים ולשמאלכם
– ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך הקרן השמיני מהסוף; ח"ע  1לחיבור אותו תך ראש עם תך הקרן הבא (תשיעי
מהסוף).
סיבוב [ :4ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך הקרן הפנוי הקרוב ,ח"ע  2 ,1ח"ע בתך הבא ,ח"ע  2 ,2ח"ע בתך הבא ,ח"ע
 1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך הקרן הפנוי הקרוב ,ח"ע  2 ,1ח"ע בתוך התך הבא]  2פעמים ( 24תכים).
סיבוב  :5ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך הקרן הפנוי הקרוב ,ח"ע  2 ,2ח"ע בתך הבא ,ח"ע  ,4ח"ע  1לחיבור אותו תך
ראש יחד עם תך הקרן הפנוי הקרוב – יצירת הרחבה ,ח"ע  2 ,3ח"ע בתך הבא ,ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך
הקרן הפנוי הקרוב ,ח"ע  2 ,2ח"ע בתך הבא ,ח"ע  ,1ח"ע  3לחיבור כתם גדול ,ח"ע  1לחיבור אותו תך ראש יחד עם תך הקרן
הפנוי הקרוב – יצירת הרחבה ,ח"ע  2 ,3ח"ע בתך הבא ( 30תכים).
סיבוב  :6ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך הקרן הפנוי הקרוב ,ח"ע  2 ,3ח"ע בתך הבא ,ח"ע  2 ,4ח"ע בתך הבא ,ח"ע
לחיבור  5תכי הראש הבאים עם  5תך הקרן הבאים ,ח"ע  1לחיבור אותו תך ראש יחד עם תך הקרן האחרון – יצירת הרחבה
– קרן ימין מחוברת .ח"ע  2 ,4ח"ע בתך הבא ,ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,3ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  1באותו תך ראש –
יצירת הרחבה ,ח"ע לחיבור  5תכי ראש יחד עם  5תכי הקרן האחרונים – קרן שמאל מחוברת .ח"ע  1באותו תך ראש – יצירת
הרחבה ( 36תכים).
סיבוב  3 :7ח"ע בכל אחד מ  2התכים הבאים ,ח"ע  ,16ח"ע  1לחיבור כתם קטן ,ח"ע  1לחיבור התך הבא של כתם קטן לאותו
תך ראש – יצירת הרחבה ,ח"ע  1באותו תך ראש פעם שלישית – יצירת הרחבה שנייה באותו תך ראש 3 ,ח"ע בתך הבא,
ח"ע  ,4ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,3ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  44( 7תכים).
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סיבובים  – 8-9טיפ לעבודה על חיבור האזניים:
האוזניים מחוברות לאורך  3תכים כל אחת .לקפל כל אוזן לחצי כך שצ"י לחוצים יחד 3 .הסיבובים האחרונים של שתי השכבות
מחוברות לראש .להחזיק את האוזניים הפוכות ,הצד השטוח למעלה מאחורי עבודה ,כך שצ"ש שלו לחוץ כנגד צ"י של הראש.
למשוך את זנבות החוט של האוזניים לתוך הראש.
עבור כל תך חיבור ,לעבוד דרך  3שכבות תכים בכל פעם ,כאשר המסרגה נכנסת תחילה דרך ראש התך (צ"ש לצ"י – שכבה
 ,)1ואז דרך שתי השכבות של תכי האוזניים (צ"ש לצ"י – שכבה  2וצ"י לצ"ש – שכבה  .)3לאחר שכל  3התכים על המסרגה,
להשלים את הח"ע ,וע"י כך לחבר את האוזן לראש.
 לאוזן הימנית/הראשונה ,להתחיל לחבר את התכים מסיבוב האוזן האחרון .לסרוג לאחור לאורך הצד השטוח ,לחבר
את שני צמדי התכים הבאים משני הסיבובים הקודמים.
 לאוזן השמאלית/השנייה ,להתחי ל לחבר את התכים מהצד הנגדי בסיבוב האוזן השני .לסרוג קדימה לאורך הצד
השטוח ,לחבר את שני צמדי התכים העוקבים.
סיבוב  :8ח"ע  .17להתחיל לחבר את אוזן ימין להחזיק את האוזן כך שהצד הפתוח של הקפל פונה לכיוון מסמן התכים ולימינכם
– ח"ע  1לחיבור  2תכי הראש יחד עם תכי הראש הראשון והאחרון של סיבוב האוזן האחרון; ח"ע לחיבור  2תכי הראש הבאים
יחד עם שתי שכבות האוזן מסיבובים  3ו  ,2בהתאמה – אוזן ימין מחוברת .ח"ע  ,1ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,2ח"ע  1לחיבור
כתם ,ח"ע  ,7ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,3ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  .5להתחיל לחבר אוזן שמאל  להחזיק את האוזן כך
שהצד הפתוח של הקיפול פונה לכיוון סמן התכים ולשמאלכם – ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם סט שכבות צד האוזן
מסיבוב  2של האוזן; ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם סט השכבות של האוזן מסיבוב  3של האוזן ( 44תכים) * .שימו
לב :התך האחרון של אוזן שמאל מחובר בסיבוב .9
סיבובים  – 9-13טיפ לעבודה על חיבור עיניים סרוגות (לדלג על הטיפ הזה אם משתמשים בעיניים בטיחותיות):
העיניים מחוברות לאורך  5סיבובים .לחיבור בסיבוב  ,9להחזיק את העין הפוכה מאחורי העבודה ,כך שצ"י לחוצים יחד.
אז ,להרים את העיניים למעלה עבור סיבובי החיבור הנותרים .כשנשאר רק סיבוב חיבור אחד ,למלא מעט את העיניים
בזנבות החוט שלהן.
עבור כל תך חיבור ,לעבוד דרך  2שכבות תכים בבת אחת ,כאשר המסרגה נכנסת דרך תך הראש תחילה (צ"ש לצ"י-
שכבה  ,)1ואז דרך תך העין (ראו הערה למטה – שכבה  .)2ברגע ששני התכים על המסרגה ,להשלים את ח"ע ,וע"י כך
לחבר את העין לראש.
הערה :לחיבור ,המסרגה נכנסת לתכי העיניים מצ"י לצ"ש עבור סיבוב החיבור הראשון .לאחר מכן ,לעבור להכנסת
המסרגה מצ"ש לצ"י עבור סיבובי החיבור הנותרים.
דבר אחד נוסף :העיניים הן לא עיגול מושלם ,לכן אני מציעה היכן להתחיל את החיבור .למרות זאת ,אתם יכולים לשחק
עם מיקום העיניים שלכם ולהתאים איזה צד של העיניים יהיה למעלה .סמנו את  3תכי העין העליונים וחברו את התכים
האלה תחילה בסיבוב  .9עין שמאל מתחברת ראשונה.
סיבוב  :9ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם התכים הראשון והאחרון של סיבוב האוזן – אוזן שמאל מחוברת .ח"ע  .4להתחיל
לחבר עין שמאל  ח"ע על  3תכי הראש הבאים כאשר הם מחוברים יחד עם תכי העין ה  5 ,4ו ( 6בסדר הזה אלא אם כן
אתם משנים את מיקום העין) – תכי עין שמאל הראשונים מחוברים .ח"ע  .3להתחיל לחבר עין ימין  ח"ע על  3תכי הראש
הבאים כאשר הם מחוברים יחד עם תכי העין ה  8 ,7ו ( 9בסדר הזה אלא אם אתם משנים את המיקום של העין) – תכי עין
ימין הראשונים מחוברים .ח"ע  ,7ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,2ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,8ח"ע  3לחיבור תכי הכתם הגדול
הנותרים ,ח"ע  ,5ח"ע  2לחיבור כתם קטן ,ח"ע  44( 1תכים)* .ראו הערה לגבי עיניים בטיחותיות בעמוד הבא.
משתמשים בעיניים בטיחותיות? לעקוב אחרי אותה ספירת תכים לאורך סיבובים  .9-13פשוט להתעלם מההוראות של
חיבור העיניים .במקום ,לסרוג ח"ע אחד במקום של כל ח"ע חיבור .וגם ,לסמן את תכים מס'  8ומס'  16בסיבוב .11
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סיבוב  2 :10ח"ע בתוך כל אחד מ  2התכים הבאים ,ח"ע * ,2ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך העין הפנוי הקרוב ,ח"ע
 ,3ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך העין הפנוי הקרוב **.ח"ע  ,1לחזור מ * עד ** ,ח"ע  ,7ח"ע  1לחיבור כתם,
ח"ע  1לחיבור אותו תך ראש לתך הכתם הבא – יצירת הרחבה 2 .ח"ע בתך הבא ,ח"ע  ,16ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,2ח"ע
 1לחיבור כתם ( 48תכים).
סיבוב  :11ח"ע * ,5ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך העין הפנוי הקרוב ,ח"ע  ,4ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם
תך העין הפנוי הקרוב **.ח"ע  ,1לחזור מ * עד ** ,ח"ע  ,26ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,2ח"ע  1חיבור כתם ( 48תכים).
*להשתמש בעיניים בטיחותיות? לסמן תכים מס'  8ומס'  16כעת ,כדי שתדעו היכן לחבר אותן מאוחר יותר.
סיבוב  :12ח"ע * ,5ח"ע  1לחיבור תך הראשון הבא יחד עם תך העין הפנוי הקרוב ,ח"ע  ,4ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד
עם תך העין הפנוי הקרוב **.ח"ע  ,1לחזור מ * עד ** ,ח"ע  ,14ח"ע  3לחיבור כתם גדול ,ח"ע  ,10ח"ע  2לחיבור תכי הכתם
הקטן הנותרים ,ח"ע  48( 1תכים).
לעצור כאן לדחוף את זנבות החוטים של העיניים לתוך העיניים המתאימות שלהם...
סיבובים  – 13-23טיפ לעבודה על חיבור החוטם:
החוטם מחובר לאורך  11הסיבובים הנותרים .עבור החיבור בסיבוב  ,13להחזיק את החוטם הפוך מאחורי העבודה ,כך
שצ"י לחוצים יחד .תכים מס'  29עד  22של החוטם הם  8התכים הראשונים שיחוברו לראש בסיבוב  13תוך כדי השלמת
סיבוב החיבור האחרון של העין .אחרי השלמת סיבוב  ,13להרים את החוטם למעלה כשעובדים על סיבובי החיבור
האחרונים.
בכל תך חיבור ,לעבוד דרך  2שכבות תכים בכל פעם ( 3שכבות בסיבוב  ,)13כאשר המסרגה נכנסת לתך הראש תחילה
(צ"ש לצ"י – שכבה  ,)1ואז דרך תך העין (צ"ש לצ"י – שכבה  2כשנדרש בסיבוב  13בלבד) ,ואז דרך תך החוטם (ראו
הערה למטה – שכבה  2או שכבה  3בסיבוב  .)13לאחר ששני או כל התכים נמצאים על המסרגה ,להשלים את הח"ע,
וע"י כך לחבר את החוטם לראש.
הערה :עבור החיבור ,המסרגה נכנסת לתכי החוטם מצ"י לצ"ש עבור  5הסיבובים הראשונים של החיבור .לאחר מכן,
לעבור להכנסת המסרגה מצ"ש לצ"י עבור סיבובי החיבור האחרונים.
סיבובים  19-23הינם סיבובי צמצום ,כלומר מספר תכי ראש מצטמצמים כשהחוטם מתחבר .במקרה כזה ,המסרגה
נכנסת דרך ל"א של שני תכי ראש תחילה ,ואז דרך תכי החוטם.
סיבוב  :13ח"ע  ,7ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך העין הפנוי הקרוב .להתחיל לחבר את החוטם כשאתם מסיימים
לחבר את העיניים  להחזיק את החוטם כך ש  8התכים העליונים מתיישרים עם  8התכים הבאים של הגוף – ח"ע  1לחיבור
תך הראש הבא יחד עם תך העין הבא ותך החוטם השמיני מהסוף; ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא עם תך העין האחרון ותך
החוטם הבא (תשיעי מהסוף) – עין שמאל מחוברת .ח"ע על  3תכי הראש הבאים כשהם מתחברים יחד עם  3תכי החוטם
הבאים; ח"ע על  3תכי הראש הבאים כשהם מתחברים יחד עם  3תכי העין האחרונים וגם עם  3תכי החוטם הבאים – עין ימין
מחוברת  +תכי החוטם הראשונים מחוברים .ח"ע  ,15ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,3ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  48( 12תכים).

לשים לב כיצד הראש נסרג נגד כיוון השעון בזמן שהחוטם מחובר בכיוון השעון בדיוק כמו הסיבוב של שתי חתיכות
כוכבים משתלבים .כמו כן לשים לב איך המסרגה נכנסת לתוך צ"י של החוטם ,ופנימה כשהחוטם מחובר.
סיבוב  :14ח"ע  ,6ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך החוטם השני הקרוב (שישי מהסוף); ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא
יחד עם תך החוטם הבא (שביעי מהסוף); ח"ע  ,8ח"ע על  2תכי הראש הבאים כשהם מתחברים יחד עם  2תכי החוטם הפנויים
הקרובים; ח"ע  ,13ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,3ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  48( 12תכים).
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סיבוב  :15ח"ע  ,6ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך החוטם הפנוי הקרוב ,ח"ע  ,10ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד
עם תך החוטם הפנוי הקרוב ,ח"ע  ,13ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,3ח"ע  1חליבור כתם ,ח"ע  ,5ח"ע  3לחיבור כתם גדול,
ח"ע  48( 4תכים).
סיבוב  :16ח"ע  ,6ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך החוטם הפנוי הקרוב ,ח"ע  ,10ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד
עם תך החוטם הפנוי הקרוב ,ח"ע  ,14ח"ע  3לחיבור תכי כתם גדול הנותרים ,ח"ע  ,5ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,3ח"ע 1
לחיבור כתם ,ח"ע  48( 3תכים).
סיבוב  :17ח"ע  ,6ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך החוטם הפנוי הקרוב; ,ח"ע  ,10ח"ע על  2תכי הראש הבאים כשהם
מתחברים ל  2תכי החוטם הפנויים הקרובים ,ח"ע  ,3ח"ע  3לחיבור כתם גדול ,ח"ע  ,15ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,3ח"ע
 1לחיבור כתם ,ח"ע  48( 3תכים).

סיבוב  17הוא הסיבוב האחרון שבו עובדים עם הכנסת המסרגה מצ"י של החוטם – פנימה.

להתחיל להכניס את המסרגה מצ"ש של החוטם ,לעבור החוצה מסיבוב  18והלאה...
סיבוב  :18ח"ע  ,6ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך החוטם הפנוי הקרוב ,ח"ע  ,11ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד
עם תך החוטם הפנוי הקרוב ,ח"ע  ,2ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,3ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,14ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע ,3
ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  48( 3תכים).

לחבר עיניים בטיחותיות לתכים מס'  8ו  16בסיבוב  11אם אתם משתמשים בהן.
להתחיל את סיבובי הצמצום...
סיבוב  :19לסרוג את כל  2ח"ע יחד בל"א  ח"ע  ,2ח"ע  2חיבור כתם קטן ,ח"ע  ,2ח"ע  2יחד לחיבור  2תכי הראש הבאים
יחד עם תך החוטם הפנוי הקרוב – יצירת צמצום; ח"ע  ,6ח"ע  2יחד ,ח"ע  ,2ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך החוטם
הפנוי הקרוב; ח"ע  ,2ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  2יחד ,ח"ע  ,2ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,3ח"ע  2יחד ,ח"ע  ,6ח"ע  2יחד,
ח"ע  ,1ח"ע  3לחיבור יתר תכי הכתם הגדול ,ח"ע  ,2ח"ע  2יחד ( 42תכים).
סיבוב  :20לסרוג את כל  2ח"ע יחד בל"א  ח"ע  ,1ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,2ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  2יחד לחיבור 2
תכי הראש הבאים יחד עם תך החוטם הפנוי הקרוב – יצירת צמצום; ח"ע  ,5ח"ע  2יחד ,ח"ע  ,2ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא
יחד עם תך החוטם הפנוי הקרוב; ח"ע  ,2ח"ע  2יחד לחיבור  2תכי הראש הבאים עם תך הכתם הבא – יצירת צמצום ,ח"ע
 ,3ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  ,1ח"ע  2יחד[ ,ח"ע  ,5ח"ע  2יחד]  2פעמים ( 36תכים).
סיבוב  :21לסרוג את כל  2ח"ע יחד בל"א  ח"ע  ,1ח"ע  1חיבור כתם ,ח"ע  ,2ח"ע  2יחד לחיבור  2תכי הראש הבאים עם
תך הכתם הבא – יצירת צמצום ,ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך החוטם הפנוי הקרוב; ח"ע  ,3ח"ע  2יחד ,ח"ע ,2
ח"ע  1חיבור תך הראש הבא יחד עם תך החוטם הפנוי הקרוב; ח"ע  ,1ח"ע  2יחד ,ח"ע  3לחיבור יתר תכי כתם גדול ,ח"ע
 ,1ח"ע  2יחד[ ,ח"ע  ,4ח"ע  2יחד]  2פעמים ( 30תכים).
סיבוב  :22לסרוג את כל  2ח"ע יחד בל"א  ח"ע  ,2ח"ע  1לחיבור כתם ,ח"ע  2יחד חליבור  2תכי הראש הבאים יחד עם תכי
הכתם הקטן הנותרים – יצירת צמצום ,ח"ע  1לחיבור תך הראש הבא יחד עם תך החוטם הפנוי הקרוב; ח"ע  ,2ח"ע  2יחד,
ח"ע  ,3ח"ע  2יחד לחיבור  2תכי הראש הבאים עם תך החוטם הפנוי הקרוב – יצירת צמצום; [ח"ע  ,3ח"ע  2יחד]  3פעמים
( 24תכים).
לעצור כאן למלא את החוטם...
סיבוב  :23לסרוג את כל  2ח"ע יחד בל"א  ח"ע  ,2ח"ע  2יחד ,ח"ע על  2תכי הראש הבאים כשהם מתחברים ל  2תכי החוטם
הבאים; לדלג על  1תך חוטם ,ח"ע  2יחד על  2תכי הראש הבאים כשהם מתחברים ל  2תכי החוטם הבאים – יצירת צמצום;
לדלג על  1תך חוטם ,ח"ע על  2תכי הראש הבאים כשהם מתחברים ל  2תכי החוטם הבאים – החוטם מחובר; ח"ע  2יחד,
[ח"ע  ,2ח"ע  2יחד]  3פעמים ,לסגור בעש"ט לתך הראשון בסיבוב ,לנתק חוט ( 18תכים).
למלא את הראש לחלוטין.
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להשתמש בזנב החוט של הגוף ובתך שוט ,לתפור את ראש הג'ירף לגוף שלו להשתמש ב  2תכי שוט לכל רווח תך כדי לאבטח אותו.
לוודא שהתך האחרון של הגוף מתיישר עם התך האחרון של הראש (תכים מס'  = 9-13קדמת הגוף; תכים מס'  – 18-4אחורי
הגוף; תכים מס'  = 5-9קדמת הראש; תכים מס'  = 14-18אחורי הראש).
לאחר כל מספר תכים ,להדק היטב .אך לפני שאתם סוגרים בתפירה את הפתח לחלוטין ,למלא את צוואר הגירף' עוד קצת .לסיים
לסגור בתפירה את הפתח .לקשור ולנתק .להכניס את כל הקצוות הנותרים.

שתפו את ההתקדמות שלכם בלסרוג יחד אוטיס הג'ירף!
שתפו את ההתקדמות בג'ירף שלכם איתנו!  ,#OtisGiraffeCALתג  @beckastreasuresבאמצעות  Instagramאו טוויטר;
או הצטרפו לאחת מקבוצות/קהילות שלי בפייסבוק ,ב Rvelry -או ב ,Crocheting Treasures +Google -או הצטרפו לקבוצת
הפייסבוק CAL – Crochet A Long Facebook Group. -
מודלים מצוירים נסרגו ועוצבו ע"י רבקה פרגר .בדיקות דיוק ע"י הנסיניות שלי דברה כ ,.מרג'י א ,.רמונה ק ,.סו ב ,.וונדי ב .וכמה נשים
מ ,CAL – Crochet A Long Facebook Group-ועריכה טכנית ע"י תרזה פ .המון תודות לכולכן!!!
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