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 (Milla Eloמעצבת: מילה אלו ) - טאפיו

 הריבוע שלי
אוהבת להנות מהיער, זה תמיד מזכיר לי ( מהקאלוואלה, הרוח של היער. כיוון שאני Tapioההשראה לריבוע הזה היא טאפיו )

 את הפטריות ביער בסתיו והענפים התלויים של האשוחית.

 על הלסרוג יחד הזה
 מיתולוגיית קאלוואלההדוגמה של ריבוע הקרושה הזה היא חלק מפרויקט קרושה פיני. עיצבנו שמיכת קרושה המבוססת של 

של פינלנד. ניתן למצוא את המידע הכללי ואת הקישורים לכל הריבועים של השמיכה בפוסט  100 -לכבוד יום העצמאות ה

 en-www.arteeni.fi/kalevalacalהמידע על לסרוג יחד קאלוואלה בבלוג של ארטייני: 

 מידע
 Menita, Lasse : חוט

 מ"מ 4מסרגה: 

 צבעים: 

 (Forest green 8947.  ירוק יער )1

 (Olive green 9963. ירוק זית )2

 (Yellow 2317. צהוב )3

 (Orange 3309. כתום )4

 (Dark grey 203. אפור כהה )5

 

 אחרים 
 .הזה הוא עבור מתחילים. אני ממליצה לקבע אותו אחרי הסריגה הריבוע

 

 קיצורים והסברים

 עמוד כפול )ללפף פעמיים חוט על המסרגה( עמכ"פ עין שרשת ע"ש
 עמודים ביחד, ראו הערות 5 עמ' יחד 5 עין שטוחה עש"ט

   חצי עמוד ח"ע
   עמוד מקוצר עמ"ק

   עמוד  עמ'

 

 תכים מיוחדים וטכניקות

ליפופים סביב המסרגה. ללפף, להכניס את המסרגה לתוך התך, למשוך את החוט  5זה נסרג עם   תך פאף :פאף תך ●

פעמים. ואז משכו דרך כל הלולאות על המסרגה. לסגור את הפאף עם  ע"ש שאינו נספר בספירת   4דרך ולחזור 

 התכים.
 2את החוט דרך למשוך  לפף,ל ללפף חוט על המסרגה, להכניס את המסרגה לתך , למשוך את החוט, :יחד' עמ 5 ●

את החוט דרך כל הלולאות שעל למשוך תכים. לבסוף,  4עמ' חלקי(, לסרוג עמ' חלקי בעוד )= לולאות  על המסרגה

 ניצבים עצמאית בתחתית, אבל מחוברים בראשם.המסרגה. כל העמ' 

 הדרכת וידיאו. פה!השיטה של התכים העומדים. אתם יכולים למצוא  :עומדים תכים 

 ניתן למצוא הדרכה! כאן :מדומה חיבור 

https://meandyarn.com/
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
https://www.youtube.com/watch?v=VBp-bO2EQRE
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 טיפים אחרים

 .ןהמצוי הפעמיים כמספר סוגרייםב המופיעות ההוראות על לחזור )...( 

 וכוללת שלם לצד מתייחסת כלל בדרךחזרה רגילה ש זוהי. המצוין הפעמים כמספר הכוכביות שבין ההוראות על לחזור ...**
 .הוראות מספר

 חלק מהחזרה *..*, החל מה * ועד ל **. לא לסרוג את יתר הדוגמה מסומנת עם *...*מכיל *...** 

 .הדוגמה שיעזרו לכם לאורךיהיו טיפים ורמזים בסגול ובפונט נטוטי בין הסוגריים המרובעים ]...[ 

 }...{ אחרי כל שורה, יש ספירת תכים לכל שורה או לכל צד של הריבוע.

 

 זכויות יוצרים

לערוך, לשכפל או  עתיק,אין לכם זכות לה(, בעלת כל הזכויות על הדוגמה הזו, התמונות וההוראות.  Milla Elo) מילה אלואני, 

אם אתם רוצים לשתף את הדוגמה.  , לבלוג שלי הקישוראת  תם יכולים לשתף או בחלקים. אות ת הדוגמה בשלמלהפיץ א

 אותי כמעצבת. תודה רבה! כל עוד אתם מזכירים אותו  אתם יכולים למכור מוצרים שהוכנו על ידכם,
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 הדוגמה - (TAPIO) טאפיו

  
 ע"ש ולסגור ליצירת לולאה. 5 (1: )צבע התחלהשורת 

 
  
 

   ע"ש התחלתיותהעמ', לסגור את הסיבוב עם עש"ט לע"ש השלישית של  9 [ת כעמ'ו, נספרע"ש התחלתיות]ע"ש  3: 1סיבוב 
 
 עמ' { 10} 

 
 

פעמים בסה"כ סביב ולסגור עם   9ע"ש*, לחזור *...*  2 ,, *עמ'[ע"ש 2' + ת כעמו, נספרע"ש התחלתיות]ע"ש  5: 2 סיבוב
 .ע"ש התחלתיותהעש"ט לע"ש השלישית של 

 
 ע"ש{ 2רווחים של  10עמ',  10}

 
ע"ש*,  2עמ' ברווח  3עמ', *לדלג על עמ',  2 ת כעמ'[ו, נספרע"ש התחלתיות]ע"ש  3( עש"ט לרווח ע"ש, 2)צבע : 3 סיבוב

 . להכניס את הקצוות.ע"ש התחלתיותהפעמים בסה"כ סביב, לסגור בחיבור מדומה לע"ש השלישית של  9לחזור *...* 
 
 עמ'{ 30}

 
 

פעמים  9* עמ'*, לחזור *... 3קבוצות של  2ע"ש, פאף בין  4*עמ',  3קבוצות של  2( סרגו תך פאף עומד בין 3)צבע  :4 סיבוב
 ע"ש. לסגור בחיבור מדומה לפאף הראשון. לחתוך את החוט ולהכניס את הקצוות.  4בסה"כ, 

 
 ע"ש{ 4רווח  10פאף,  10}

 
 

עמ' יחד*, לחזור *..*  5ע"ש,  7ע"ש, התחילו בתך עומד, *  4עמ' יחד התחילו באחד מהרווחים של  5( סרגו 4)צבע  :5 סיבוב
עמ' יחד כך:  5]סרגו את העמ' הלא גמורים של ה   עמ' יחד  הראשון. 5ע"ש, לסגור עם עש"ט ל  7פעמים בסה"כ סביב,  10
ך עיני שרשרת )בתוה בעיני 2שלפני הפאף, אחד על ראש הפאף,  עמ' לא גמורים בעיני השרשרת )בתוכן לא סביב( 2

 [לא סביב( שאחרי הפאף השרשרת
 
 ע"ש{ 7רווחים של  10עמ' יחד,  5 10}
 

עמ' יחד שנעשה  5. אם התחלתם בתך עומד עשו זאת בראש של ה]ע"ש התחלתיות, נספרת כעמ'ע"ש  3( 2)צבע : 6 סיבוב
פעמים בסה"כ סביב, לא לסרוג את העמ'  10עמ' יחד*, לחזור *...*  5 של העמ' ברווח ע"ש, עמ' בראש  7, *[בסיבוב הקודם

 ע"ש השלישית של הע"ש התחלתיות. להאחרון בחזרה האחרונה, להתחבר עם עש"ט 
 
 עמ'{ 80}

 
עמ',  3עמ"ק,  2, ח"ע בשני התכים הבאים, *6ע"ש, ח"ע באותו תך בו העש"ט שאיתה סגרתם את סיבוב  1( 4)צבע : 7 סיבוב

התכים הבאים*, לחזור *...*  6עמ"ק**, ח"ע ב  2עמ',  3עמכ"פ בתך הבא, עמכ"פ,  2ע"ש,  3עמכ"פ בתך הבא,  2עמכ"פ, 
 התכים הבאים, לסגור עם עש"ט אל הח"ע הראשון. 3ם ו *..** פעם אחת, ח"ע ב יעוד פעמי

 
 ע"ש בכל צד { 3עמכ"פ ורווח של  6עמ',  6עמ"ק,  4ח"ע,  6}
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תכים,  3ע"ש, לדלג על  4בתך הבא, * ,  ח"ע7ע"ש, ח"ע באותו תך בו העש"ט שאיתה סגרתם את סיבוב  1( 3)צבע : 8 סיבוב
ע"ש,  4ע"ש, ח"ע באותו רווח בפינה,  4תכים, ח"ע ברווח ע"ש בפינה,  2 על ע"ש, לדלג 4, תכים, ח"ע 2ע"ש, לדלג על  4ח"ע, 

 3 על ע"ש**, לדלג 4, תכים, ח"ע 2ע"ש, לדלג על  4, ח"ע בפינה[,החבוי התך הראשון זכרו לספור את ]תכים  2לדלג על 
התכים הבאים.  2תכים, ח"ע ב  3 על *, לחזור *..* עוד פעמיים ו *..** פעם אחת, לדלגד[הצ לל האמצע ש]אח"ע  4תכים, 

 . בסיבוב לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון
 
 ע"ש, רווח ע"ש בפינה בכל צד{ 24ח"ע,  10} 

 
 
 

שימו לב שיהיה ]"ש, ח"ע ברווח ע"ש( ע 4)*, 8 ח"ע באותו תך בו העש"ט שאיתה סגרתם את סיבובע"ש,  1( 1)צבע : 9 סיבוב
פעמים  3* -, לחזור * *[יראשון בח"ע השנההצד, ח"ע ]באמצע של ח"ע  2פעמים בסה"כ ,  8 לחזור [,רק ח"ע אחד בפינות!

 סגור עם עש"ט לח"ע הראשון בסיבוב., נוספות, בלי לסרוג את הח"ע האחרון
 
 בכל צד{ ]כולל זה שבפינה[ח"ע  8ע"ש,  4רווחים של  8}

 
 3פעמים,  3עמ' בתוך הרווח ע"ש, עמ' בח"ע(, לחזור עוד  3, )ת כעמ'[ו, נספרע"ש התחלתיות]ע"ש  3( 1)צבע : 10 סיבוב

ע"ש*, לחזור *..*  3פעמים,  7ש, עמ' בח"ע(, לחזור עוד "ע 4עמ' ברווח  3*עמ' באותו ח"ע בפינה כמו העמ' הקודם, )ע"ש, 

מדומה לע"ש בחיבור תכים הבאים, לסגור ה 3 פעמים, עמ' ב 2ע"ש, עמ' בח"ע(, לחזור עוד  4עמ' ברווח  3ם בסה"כ, )יפעמי

 התחלתיות, לנתק חוט ולהכניס קצוות.ה

 ע"ש בפינה בכל צד{ 3', רווח עמ 33}

 2ע"ש,  3עמ',  2( להתחיל עם עמ' עומד באחד מהעמ' של הסיבוב הקודם וסרגו עמ' בכל אחד מהעמ' עם )5)צבע : 11 סיבוב

 מדומה לעמ' הראשון, לנתק חוט ולהכניס קצוות.חיבור עמ'( בפינות. לסגור עם 

 ע"ש בפינה בכל צד{ 3עמ', רווח   37}

 

 שלכם מוכן! אני מקווה שנהניתם לסרוג אותו! ועכשיו הטאפיו

 ! KalevalaCAL#טיפ: אתם יכולים לחלוק את התמונות של הריבוע שלכם במדיה החברתית תוך שימוש בתיוג 
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