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אמיגורומי אוט י ס הג'ירף – חלק  – 2הוראות 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.

This crochet pattern and included photos are copyrighted to Rebeckah Ferger of www.rebeckahstreasures.com .דוגמת
זכויות יוצרים לרבקה פרגר מwww.rebeckahstreasures.com .-
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designer, and be sure to link to the above website, so others can find this pattern too. ©All Rights Reserved, 2017.
קיימת הדרכת וידיאו לסריגת הכתמים!
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/amigurumiotis-giraffe-cal-part-2

הוראות לכתמי הג'ירף:
כדי להפחית את עבודת התפירה שנעשית מאוחר יותר ,כתמי הג'ירף צריכים להיסרג ראשונים .זה נכון אם אתם עוקבים אחר
אפשרות  2שהומלצה – חיבור תוך כדי סריגה .אם אתם עוקבים אחר האפשרות המסורתית ,ייתכן שתעדיפו לשמור את
סריגת הכתמים לסוף .חלק זה יכיל גם איך לחבר את הכתמים תוך כדי סריגה.

הוראות לסריגת כתמי הג'ירף:
יש כתמים בשני גדלים :קטנים וגדולים .שניהם נסרגים בסיבובים מתמשכים.
*הצד הפונה אליכם = צד שמאל.
סרגו  19כתמים גדולים –  1לכל יד 2 ,לכל רגל 9 ,לגוף ו 4 -לראש.
סרגו  16כתמים קטנים –  1לכל יד 2 ,לכל רגל 7 ,לגוף ו 3 -לראש.
*הערה :אם אתם תופרים את כתמי הג'ירף מאוחר יותר ,ייתכן שתרצו להמציא צורות כתמים
משלכם ו/או לשנות את כמות הכתמים שתשמשו בהם עבור הג'ירף שלכם.
*השתמשו בצ"מ.
סיבוב  :1ח"ע ( 4קטן) או ( 6גדול) לתוך טבעת קסם ( 4או  6תכים).
סיבוב  2 :2ח"ע בכל תך מסביב ,לסגור בעש"ט לתך הראשון של הסיבוב .לנתק את החוט (עם זנב ארוך – מסורתי) ( 8או 12
תכים).
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אמיגורומי אוט י ס הג'ירף – חלק  – 2הוראות קרושה
אין צורך להכניס קצוות ,מכיוון שתשתמשו בהם כדי לתפור את הכתמים לגוף ,או שפשוט תחביאו אותם בחלקי הגוף המתאימים
כשתחברו אותם.

הוראות לחיבור כתמי הג'ירף תוך כדי סריגה (לדלג אם אתם עוקבים אחר אופציה :)1
במקום לכלול הדרכה מצולמת והסברים נפרדים לחיבור שני גדלי הכתמים ,ההוראות שלהם יהיו משותפות ,כיוון שהם אותו דבר לשני
הגדלים( .הדרכה מצולמת לזה זמינה בבלוג)
הכתמים הקטנים מתחברים לאורך  4סיבובים –  2תכי כתם מתחברים בכל סיבוב .בעוד שהכתמים הגדולים מתחברים לאורך 5
סיבובים –  3תכי כתם מתחברים בסיבוב הראשון והאחרון ,ו  2תכי כתם בשאר הסיבובים.
שלב  :1להחזיק את הכתם במהופך ,צ"י ל צ"י בגב עבודה לפי חלק הגוף שאיתו עובדים.
שלב  :2להכניס את המסרגה לתך הבא בחלק הגוף הנוכחי תחילה ואז להכניס את המסרגה לתך הראשון/כל תך בכתם הגדול או
הקטן .אמורים להיות כעת על המסרגה  2תכים לסרוג ח"ע כאן כדי לחבר את שני התכים יחד.
שלב  :3למשוך את זנבות הכתם לתוך חלק הגוף שעליו אתם עובדים לפני שעובדים על חיבור התך הבא.
שלב  :4להכניס את המסרגה לתך הבא של חלק הגוף הנוכחי ולתך הבא של הכתם 2 .תכים כעת על המסרגה  לסרוג ח"ע
כאן כדי לחבר את שני התכים יחד(.כתם קטן – לדלג לשלב .)6
שלב  :5לחזור על שלב  4עבור סט התכים הבא (כתמים גדולים בלבד)
שלב  :6להרים את הכתם למעלה ,כך שצ"ש של הכתם פונה אליכם וללחוץ כנגד צ"י של הגוף –סיבוב ראשון של חיבור הכתם
הושלם.

שלב :7כאשר אתם מגיעים לתך שנמצא בדיוק מעל תך החיבור הראשון ,להכניס את המסרגה לתך הבא של חלק הגוף הנוכחי ואז
לתך הפנוי הקרוב ביותר של הכתם 2 .תכים על המסרגה כעתלסרוג ח"ע כאן כדי לחבר את שני התכים יחד.
שלב  :8ח"ע ( 3כתם גדול) או ח"ע ( 2כתם קטן) על תכי חלק הגוף הנוכחי בלבד.
שלב  :9להכניס את המסרגה לתך הבא בחלק הגוף הנוכחי ולתך הקרוב ביותר של הכתם 2.תכים על המסרגה כעתלסרוג ח"ע
כאן כדי לחבר את שני התכים יחד – הסיבוב הבא של חיבור הכתם הושלם.
שלב  :10לחזור על שלבים  7-9עבור שני סיבובי החיבור הבאים (כתם גדול) או סיבוב החיבור האחד הבא (כתם קטן).
שלב  :11כאשר אתם מגיעים לתך שנמצא בדיוק מעל תך החיבור הראשון ,להכניס את המסרגה לתך הבא של חלק הגוף הנוכחי
ולתך הפנוי הקרוב ביותר של הכתם 2 .תכים על המסרגה כעתלסרוג ח"ע כאן כדי לחבר את שני התכים יחד (כתם קטן
– לקפוץ לשלב )13
שלב  :12להכניס את המסרגה לתך הבא בחלק הגוף הנוכחי ולתך הבא של הכתם 2 .תכים על המסרגה כעתלסרוג ח"ע כאן
כדי לחבר את שני התכים יחד( .כתם גדול בלבד)
שלב  :13לחזור על שלב  12כדי לחבר את תך הכתם האחרון לחלק הגוף הנוכחי – הכתם חובר.
בהתייחסויות עתידיות לאורך הדוגמה ,השתמשו במשפטי הקיצור המסומנים בצבעים הבאים ,שיקלו על חיבור הכתמים הבאים תוך
כדי סריגה .יהיו שינויים קלים במשפטים ,כאשר החיבור נופל על הרחבה או צמצום .חישבו על זה כשאתם סורגים!
שלבים  = 1-6ח"ע  3לחיבור כתם גדול; או = ח"ע  2לחיבור כתם קטן|.

שלבים  7או  = 9ח"ע  1לחיבור כתם.

שלבים  = 11-13ח"ע  3לחיבור תכי הכתם הגדול הנותרים; או = ח"ע  2לחיבור תכי הכתם הקטן הנותרים.

שתפו את ההתקדמות שלכם בלסרוג יחד אוטיס הג'ירף!
שתפו את ההתקדמות בג'ירף שלכם איתנו!  ,#OtisGiraffeCALתג  @beckastreasuresבאמצעות Instagram
או 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. -
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