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 ♥ כללי

כיסוי הכרית נסרג בשני חלקים 
שמחוברים יחד בסריגה – החלק 

הקדמי נסרג מריבועי גראני, 
שמחוברים זה לזה תוך כדי סריגה.

החלק האחורי נסרג בשורות.

•  משקל כיסוי הכרית )לא כולל כרית( 
כ-440 גרם.

  חומרים

•  חוטי ספגטי של חברת סופרקיט
‹‹  צבע חרדל )10030( – חבילה אחת

‹‹  ורוד )10226( – חבילה אחת
‹‹  ירוק )101503( – חבילה אחת

‹‹   בז' )10028( – 4 חבילות 
•  מסרגת קרושה 6 מ"מ ומחט 
להחבאת חוטים של חברת 

סופרקיט.
•  מספריים

 •  מילוי כרית במידות 40 ס"מ
* 40 ס"מ 

  קנה מידה

ב-10 ס"מ 10 * ס"מ כ-11 חצאי עמ' 
וכ-13 שורות. 

  מידות

כ-40 ס"מ * 40 ס"מ 

  קיצורים וטכניקות 
טבעת קסם

עין שרשרת = ע"ש

רווח X עיני שרשרת = רווח X ע"ש

חצי עמוד = ח"ע

חצי עמוד עומד = ח"ע עומד

עמוד קצר = עמ"ק

עמוד קצר עומד = עמ"ק עומד

עמוד = עמ'

עמוד ארוך = עמ' ארוך

עמוד כפול = עמ' כפול

תפר פופקורן 4 עמודים = תפר פופ' 

עין שטוחה = ע' שטוחה

עין מדומה = ע' מדומה

עין קדמית = ע' קדמית

עין אחורית = ע' אחורית

סריגה בסיבוב עם סגירה בעין שטוחה

סריגה בשורות

� הנחיות עזר לקריאת ההוראות

•  משמעותם של סוגריים מרובעים – 
יש לסרוג את רצף הפעולות המופיע 

בתוכם בהתאם לכמות הפעמים 
שמצוינת מיד אחריהם.

•  משמעותם של סוגריים עגולים – יש 
לסרוג את כל התפרים המצוינים 
בהם לתפר המצוין מיד אחריהם. 

•  בסיום כל סיבוב / שורה תופיע כמות 
התפרים שאמורים להיות בהם 

בסוגריים. 

 תפרים מיוחדים:

תפר פופ' – יש שוני בין תפר ראשון 
בסיבוב ושאר התפרים.

תפר פופ' ראשון בסיבוב: 

3 ע"ש )נחשבות עמ'(, 3 עמ' לאותו 
התפר, נגדיל את לולאת העמ' ה-3 

ונצא ממנה, ניכנס עם המסרגה לע"ש 
ה-3 מתוך ה-3, שנסרגו בתחילת 
הסיבוב, וכן ללולאת התפר ה-3 

שהגדלנו )2 לולאות על המסרגה(, 
ניקח חוט על המסרגה ונעביר דרך 
2 הלולאות )תפר פופקורן ראשון 

בסיבוב נוצר(.

שאר תפרי הפופ' בסיבוב:

נסרוג 4 עמ' לתפר הבא, נגדיל את 

חוברו על ידי נירית פריימן מסטודיו מלכישוארט.

הוראות סריגה: 

צפו בסרטון ההדרכה המלא לסריגת כיסוי כרית מריבועי "גראני"

כיסוי כרית מריבועי "גראני"

רמה

לולאת העמ' ה-4 ונצא ממנה, ניכנס 
עם המסרגה לעמ' ה-1 מתוך ה-4 

וכן ללולאת התפר ה-4 שהגדלנו )2 
לולאות על המסרגה(, ניקח חוט על 

המסרגה ונעביר דרך 2 הלולאות )תפר 
פופקורן נוצר(.

ח"ע עומד:

ניצור עין על המסרגה, נאחז את קצה 
החוט החדש ביד שמאל עם העבודה, 

נכנס לתפר המבוקש ונמשוך לולאה 
)2 לולאות על המסרגה(, ניקח חוט על 

המסרגה ונעביר דרך 2 לולאות )ח"ע 
עומד נוצר(.

עמ"ק עומד: 

ניצור עין על המסרגה, נאחז את 
קצה החוט החדש ביד שמאל עם 
העבודה, ניקח חוט על המסרגה, 

נכנס לתפר המבוקש, ונמשוך 
לולאה )3 לולאות על המסרגה(, 

ניקח חוט על המסרגה ונעביר דרך 
3 לולאות )עמ"ק עומד נוצר(.

Intermediate // מתקדמים

כיסוי כרית מריבועי "גראני"

https://www.youtube.com/watch?v=5tdft2jmVK4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5tdft2jmVK4&feature=youtu.be
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  הוראות סריגה

נסרוג את החלק הקדמי של כיסוי 
הכרית בסיבובים שיסגרו בע' שטוחה. 

•  נסרוג 9 יחידות פרחים )סיבובים 
1-3 להלן(, 3 מכל צבע - חרדל, 

ורוד וירוק.

•  נרבע את אחת מיחידות הפרחים 
)סיבוב 4( בצבע בז'. את שאר 
יחידות הפרחים נרבע תוך כדי 
חיבורן זו לזו, כמודגם בסרטון 

ההדרכה.

סיבוב 1: טבעת קסם, 7 ח"ע לטבעת 
קסם, ע' שטוחה לח"ע ראשון בסיבוב 

)7 ח"ע(.

סיבוב 2: תפר פופ' ראשון בסיבוב 
לאותו התפר, ]2 ע"ש, תפר פופ' לתפר 

הבא[ * 7 פעמים, 2 ע"ש, ע' שטוחה 
לתפר פופ' ראשון בסיבוב )8 תפרי 

פופ' וביניהם רווח 2 ע"ש(.

סיבוב 3: ע' שטוחה לרווח 2 ע"ש 
הבא, תפר פופ' ראשון בסיבוב לאותו 
הרווח, 2 ע"ש ותפר פופ' נוסף לאותו 

הרווח, ]2 ע"ש, )תפר פופ', 2 ע"ש, 
תפר פופ'( לרווח 2 ע"ש הבא[ * 7 

 פעמים, 2 ע"ש.
ע' שטוחה לתפר פופ' ראשון בסיבוב 

)16 תפרי פופ' וביניהם רווח 2 ע"ש(.
נסרוג ע"ש 1 לביטחון, נחתוך את החוט 

תוך השארת כ-10 ס"מ ונמשוך את 
 החוט דרך התפר האחרון.

נחביא חוטים. 

סיבוב 4: נרבע את הפרח שסרגנו 
בסיבובים 1-3. יחידה אחת תסרג 

במלואה. את שאר יחידות הפרחים 
נרבע תוך כדי חיבורן זו לזו, כמודגם 

בסרטון ההדרכה, על פי תרשים תכנון 
הכרית או על פי טעמנו האישי.

 נתחיל לסרוג באחד מרווחי 2 ע"ש 
מסיבוב קודם.

)עמ"ק עומד, 2 עמ"ק נוספים( לאותו 
 רווח 2 ע"ש,

 ]2 עמ' ברווח 2 ע"ש הבא, )עמ', עמ' 
ארוך, עמ' כפול, 3 ע"ש, עמ' כפול, עמ' 

ארוך, עמ'( ברווח 2 ע"ש הבא, 
2 עמ' ברווח 2 ע"ש הבא, 3 עמ"ק 

ברווח 2 ע"ש הבא[ * 3 פעמים,
2 עמ' ברווח 2 ע"ש הבא, נחתוך את 

החוט תוך השארת כ-10 ס"מ ונמשוך 
אותו דרך התפר האחרון.

 ניצור ע' מדומה לעמ"ק 2 בסיבוב. 
נחביא חוטים.

)בכל צלע 13 עמ' ובכל פינה 3 ע"ש(.

עקבו אחר סופרקיט ברשתות 
החברתיות:

חוט ספגטי ייחודי ממולא בחומר אקרילן )60% אקרילן, ו-40% 
ניילון, בכל חבילה 100 גרם וכ-100 מ'( הנותן יציבות למוצר 

ומאפשר שימוש ארוך טווח. את החוטים ניתן למצוא בחנויות 
הצמר והיצירה המובחרות בארץ.  

 תכנון הכרית

נסרוג את החלק האחורי של כיסוי 
הכרית בשורות.  

שורה 1: נסרוג לבליטות האחוריות של 
ע"ש. שורה זו תהווה את הצד הימני 

של העבודה.
46 ע"ש, ח"ע בע' 2 מהמסרגה ובכל 
אחת מ-44 ע"ש הבאות )45 ח"ע(, 

ע"ש 1 ולהסתובב.

שורה 2: ח"ע באותו התפר ובכל אחד 
מ-44 התפרים הבאים )45 ח"ע(, ע"ש 

1 ולהסתובב.

שורות 3-46 כמו שורה 2.
בגמר סריגת שורה 46 היריעה תראה 

מלבנית ולא ריבועית. 
נחתוך את החוט תוך השארת כ-10 

ס"מ ונמשוך אותו דרך התפר האחרון. 
נחביא חוטים.

חיבור כיסוי הכרית

נניח את הצד השמאלי של כיסוי הכרית האחורי על גבי הצד שמאלי של כיסוי 
הכרית הקדמי.

נחזיק ב-2 החלקים, כשהצד הימני של כיסוי הכרית הקדמי פונה אלינו. 
נתחיל לחבר את החלקים בסריגת ח"ע )תפר ראשון יהיה ח"ע עומד( החל מהפינה 

השמאלית העליונה של הכרית, המסומנת בחץ עבה, בכיוון החיצים, בהתאם 
לסרטון ההדרכה.

סריגה נעימה! 

נחתוך את החוט תוך השארת כ-10 
ס"מ ונמשוך אותו דרך התפר האחרון. 
ניצור ע' מדומה לח"ע העומד, כמודגם 

בסרטון ההדרכה
נחביא חוטים.
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