
•  צמצום ח"ע = סרגו 2 ח"ע יחד, 
כלומר הקטינו בתפר אחד את כמות 

ח"ע, בהתאם לאיורי העזר.
•  צמצום 2 ח"ע = סרגו 3 ח"ע יחד, 

כלומר הקטינו ב-2 תפרים את כמות 
ח"ע. 

•  משמעות ההוראה Y ח"ע = סרגו 
ח"ע אחד בכל אחד מ-Y התפרים 

הבאים. לדוגמה 3 ח"ע = סרגו חצי 
עמ' אחד בכל אחד מ-3 התפרים 

הבאים.
•  כאשר רשום בהוראות חזרו 

מהכוכבית, יש לחזור על סדר 
הפעולות המצוינות אחרי הכוכבית   

עד סיום הסיבוב. 

הנחיות כלליות
בדוגמה זו תסרגו בשורות מצד לצד 

ובסיבובים.
•  כאשר תסרגו בשורות יש להפוך את 

העבודה בסיום כל שורה.
•  כאשר תסרגו בסיבובים אין להפוך 
את העבודה. כל סיבוב ייסגר בע' 
שטוחה לע"ש, שפתחה את אותו 

סיבוב. כל סיבוב חדש יתחיל בע"ש.

מקרא צבעים

   אקווה בהיר 
   אקווה כהה

   ירוק
   מנטה
   כחול
   שחור

חדק
סרגו בחוט בצבע ירוק. 

טבעת קסם וע"ש 1. סרגו בסיבובים. 
סיבוב 1: ע"ש 1, סרגו 6 ח"ע לטבעת 
הקסם, משכו את זנב טבעת הקסם 
כדי לצמצמה וע' שטוחה לע"ש 1 )6 

ח"ע(.
סיבובים 2-7: ע"ש 1, 6 ח"ע, סגרו את 

הסיבוב )6 ח"ע(.
סיבוב 8: ע"ש 1, הרחבת ח"ע, 5 ח"ע, 

סגרו את הסיבוב )7 ח"ע(.
סיבוב 9: ע"ש 1, הרחבת ח"ע, 6 ח"ע, 

סגרו את הסיבוב )8 ח"ע(.
סיבוב 10: ע"ש 1, הרחבת ח"ע, 7 ח"ע, 

סגרו את הסיבוב )9 ח"ע(.
סיבוב 11: ע"ש 1, הרחבת ח"ע, 8 ח"ע, 

סגרו את הסיבוב )10 ח"ע(.
סיבוב 12: ע"ש 1, הרחבת ח"ע, 9 ח"ע, 

סגרו את הסיבוב )11 ח"ע(.
סיבוב 13: ע"ש 1, הרחבת ח"ע, 10 

ח"ע, סגרו את הסיבוב )12 ח"ע(.
סיבוב 14: ע"ש 1, הרחבת ח"ע, 11 ח"ע, 

סגרו את הסיבוב )13 ח"ע(.
סיבוב 15: ע"ש 1, הרחבת ח"ע, 12 ח"ע, 

סגרו את הסיבוב )14 ח"ע(.
סיבוב 16: ע"ש 1, הרחבת ח"ע, 13 ח"ע, 

סגרו את הסיבוב )15 ח"ע(.
סיבוב 17: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 4 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )18 

ח"ע(.
סיבוב 18: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 

5 ח"ע, חזרו מהכוכבית וסגרו את 
הסיבוב )21 ח"ע(.

סיבוב 19: ע"ש 1, 21 ח"ע, סגרו את 

הסיבוב )21 ח"ע(.
חתכו את החוט תוך השארת 20 ס"מ, 

ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה 
האחרונה.

מלאו בחומר מילוי רק את החלק 
העליון )מסיבוב 15 ומעלה(, והשאירו 

את החלק הצר לא ממולא.

שפה תחתונה
סרגו בחוט בצבע ירוק. טבעת קסם 

וע"ש 1. סרגו בשורות הלוך ושוב. 
שורה 1: ע"ש 1, 5 ח"ע לטבעת הקסם, 

משכו את זנב טבעת הקסם כדי 
לצמצמה אך אל תסגרו את הסיבוב 

אלא הפכו את העבודה )5 ח"ע(.
שורה 2: ע"ש 1, ח"ע 1, הרחבת ח"ע, 
ח"ע 1, הרחבת ח"ע, ח"ע 1 )7 ח"ע(, 

הפכו.
שורה 3: ע"ש 1, 7 ח"ע )7 ח"ע(, הפכו.

שורה 4: ע"ש 1, ח"ע 1, צמצום ח"ע, ח"ע 
1, צמצום ח"ע, ח"ע 1 )5 ח"ע(, הפכו.

שורה 5: ע"ש 1, ח"ע 1, צמצום 2 ח"ע, 
ח"ע 1. 

חתכו את החוט תוך השארת 20 ס"מ 
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה 

האחרונה.

אוזן חיצונית ימנית
סרגו בחוט בצבע כחול. צרו קשר 

טבעת מתהדקת )Slip Knot(, בהתאם 
לאיורי העזר וסרגו 2 ע"ש. 

סרגו בשורות הלוך ושוב.
שורה 1: 3 ח"ע לע"ש 2 מהמסרגה. 
שורה 2: ע"ש 1, 3 הרחבות ח"ע )6 

ח"ע(.

קיט קרושה – אייל הפיל

עזרים נוספים בהם יש צורך
 • מספרים

• סיכות

Intermediate // מתקדמים

רמה

 קיצורים ומונחים בהם 
נעשה שימוש

• עין שרשרת = ע"ש
• עין שטוחה = ע' שטוחה

• חצי עמוד = ח"ע
• עמוד קצר = עמ"ק

• עמוד = עמ'
•  הרחבת ח"ע = סרגו 2 ח"ע בתפר 

אחד, כלומר הגדילו בתפר אחד את 
כמות התפרים, בהתאם לאיורי העזר.



שורה 3: ע"ש 1, *ח"ע 1, הרחבת ח"ע, 
חזרו מהכוכבית )9 ח"ע(.

שורה 4: ע"ש 1, *2 ח"ע, הרחבת ח"ע, 
חזרו מהכוכבית )12 ח"ע(.

שורה 5: ע"ש 1, *3 ח"ע, הרחבת ח"ע, 
חזרו מהכוכבית )15 ח"ע(.

שורה 6: ע"ש 1, *4 ח"ע, הרחבת ח"ע, 
חזרו מהכוכבית )18 ח"ע(.

שורה 7: ע"ש 1, *5 ח"ע, הרחבת ח"ע, 
חזרו מהכוכבית )21 ח"ע(.

שורה 8: ע"ש 1, *6 ח"ע, הרחבת ח"ע, 
חזרו מהכוכבית )24 ח"ע(.

שורה 9: ע"ש 1, 6 ח"ע, צמצום ח"ע, 
11 ח"ע, עמ"ק 1, הרחבת עמ', עמ"ק 1, 

ח"ע 1, ע' שטוחה 1.
שורה 10: 24 ע' שטוחות. 

חתכו את החוט תוך השארת 25 ס"מ 
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה 
האחרונה. הצד עם קצה החוט הוא 

החלק העליון של האוזן.

אוזן חיצונית שמאלית
שורות 1-8: כמו האוזן הימנית.

שורה 9: ע' שטוחה 1, ח"ע 1, עמ"ק 1, 
הרחבת עמ', עמ"ק 1, 11 ח"ע, צמצום 

ח"ע, 6 ח"ע.
שורה 10: 24 ע' שטוחות.

חתכו את החוט תוך השארת 25 ס"מ 
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה 

האחרונה.
הצד הזה הוא החלק התחתון של 

האוזן השמאלית.

אוזן פנימית
סרגו בחוט בצבע ירוק. צרו קשר 

טבעת מתהדקת )Slip Knot(, בהתאם 
לאיורי העזר, וסרגו 2 ע"ש. סרגו 

בשורות הלוך ושוב.
שורה 1: 3 ח"ע לע"ש 2 מהמסרגה. 
שורה 2: ע"ש 1, 3 הרחבות ח"ע )6 

ח"ע(.
שורה 3: ע"ש 1, *ח"ע 1, הרחבת ח"ע, 

חזרו מהכוכבית )9 ח"ע(.
שורה 4: ע"ש 1, *2 ח"ע, הרחבת ח"ע, 

חזרו מהכוכבית )12 ח"ע(.
שורה 5: ע"ש 1, *3 ח"ע, הרחבת ח"ע, 

חזרו מהכוכבית )15 ח"ע(.
אל תהפכו וחתכו את החוט תוך 

השארת 7 ס"מ.
שורה 6: חברו מחדש חוט בצבע 

מנטה בתפר הראשון בשורה 5 וסרגו 
15 ע' שטוחות, חתכו את החוט תוך 

השארת 20 ס"מ ומשכו את קצה 
החוט דרך הלולאה האחרונה. 

החביאו את החוטים וסרגו אוזן 
פנימית נוספת.

ראש
סרגו בחוט בצבע מנטה. 

טבעת קסם וע"ש 1. סרגו בסיבובים. 
סיבוב 1: ע"ש 1, סרגו 6 ח"ע לטבעת 
הקסם, משכו את זנב טבעת הקסם 
כדי לצמצמה וע' שטוחה לע"ש 1 )6 

ח"ע(.
סיבוב 2: ע"ש 1, 6 הרחבות ח"ע, סגרו 

את הסיבוב )12 ח"ע(.
סיבוב 3: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, ח"ע 

1, חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב 
)18 ח"ע(.

סיבוב 4: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 2 ח"ע, 

חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )24 
ח"ע(.

סיבוב 5: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 3 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )30 

ח"ע(.
סיבוב 6: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 4 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )36 

ח"ע(.
סיבוב 7: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 11 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )39 

ח"ע(.
סיבובים 8-14: ע"ש 1, 39 ח"ע, סגרו 

את הסיבוב )39 ח"ע(.
סיבוב 15: ע"ש 1, *5 ח"ע, הרחבת 

ח"ע, 6 ח"ע, הרחבת ח"ע, חזרו 
מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )45 

ח"ע(.
סיבובים 16-18: ע"ש 1, 45 ח"ע, סגרו 

את הסיבוב )45 ח"ע(.
סיבוב 19: סרגו בחוט בצבע ירוק, ע"ש 
1, 45 ח"ע, סגרו את הסיבוב )45 ח"ע(.

סיבובים 20-22: סרגו בצבע כחול, 
ע"ש 1, 45 ח"ע, סגרו את הסיבוב )45 

ח"ע(.
סיבוב 23: ע"ש 1, *5 ח"ע, צמצום ח"ע, 

6 ח"ע, צמצום ח"ע, חזרו מהכוכבית 
וסגרו את הסיבוב )39 ח"ע(.

סיבוב 24: ע"ש 1, *4 ח"ע, צמצום ח"ע, 
5 ח"ע, צמצום ח"ע, חזרו מהכוכבית 

וסגרו את הסיבוב )33 ח"ע(.
סיבוב 25: ע"ש 1, *3 ח"ע, צמצום ח"ע, 

4 ח"ע, צמצום ח"ע, חזרו מהכוכבית 
וסגרו את הסיבוב )27 ח"ע(.

סיבוב 26: ע"ש 1, *2 ח"ע, צמצום ח"ע, 
3 ח"ע, צמצום ח"ע, חזרו מהכוכבית 

וסגרו את הסיבוב )21 ח"ע(.
סיבוב 27: ע"ש 1, *ח"ע 1, צמצום ח"ע, 

2 ח"ע, צמצום ח"ע, חזרו מהכוכבית 
וסגרו את הסיבוב )15 ח"ע(.

מלאו את הראש בחומר מילוי. 
קבעו את החדק למקומו על הראש 

בעזרת סיכות, כדי להחליט על מיקום 
העיניים. אם תרצו, תוכלו לקבע גם 

את האוזניים למקומן. מקמו את 
העיניים הבטיחותיות על הראש. 
הצמידו את העיניים לסוגרים עד 

הישמע קליק. זכרו שלא ניתן לפתוח 
את העיניים לאחר סגירתן. 

סיבוב 28: ע"ש 1, *צמצום ח"ע, ח"ע 
1, חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב 

)10 ח"ע(.
חתכו את החוט תוך השארת 7 ס"מ 
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה 

האחרונה.
העבירו את קצה החוט דרך תפרי 

הסיבוב האחרון כדי לצמצם את החור.
תפרו את החדק למקומו בעזרת 

 )Whip Stitches( תפרי חיבור קטנים
בהתאם לאיורי העזר.

מקמו את השפה בצמוד לחלק 
התחתון של החדק ותפרו אותה 

למקומה.

גוף
סרגו בחוט בצבע אקווה בהיר.  

טבעת קסם וע"ש 1. סרגו בסיבובים. 
סיבוב 1: ע"ש 1, סרגו 6 ח"ע לטבעת 
הקסם, משכו את זנב טבעת הקסם 
כדי לצמצמה וע' שטוחה לע"ש 1 )6 

ח"ע(.

סיבוב 2: ע"ש 1, 6 הרחבות ח"ע, סגרו 
את הסיבוב )12 ח"ע(.

סיבוב 3: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, ח"ע 1, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )18 

ח"ע(.
סיבוב 4: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 2 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )24 

ח"ע(.
סיבוב 5: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 3 ח"ע, 

חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )30 
ח"ע(.

סיבוב 6: סרגו בחוט בצבע ירוק, 
ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 4 ח"ע, חזרו 

מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )36 ח"ע(.
סיבוב 7: סרגו בחוט בצבע אקווה 

כהה, ע"ש 1, 36 ח"ע, סגרו את הסיבוב 
)36 ח"ע(.

סיבוב 8: סרגו בחוט בצבע ירוק, ע"ש 
1, 36 ח"ע, סגרו את הסיבוב )36 ח"ע(.

סיבובים 9-10: סרגו בחוט בצבע 
אקווה בהיר, ע"ש 1, 36 ח"ע, סגרו את 

הסיבוב )36 ח"ע(.
סיבוב 11: סרגו בצבע ירוק, ע"ש 1, 36 

ח"ע, סגרו את הסיבוב )36 ח"ע(.
סיבוב 12: סרגו בחוט בצבע אקווה 

כהה, ע"ש 1, 36 ח"ע, סגרו את הסיבוב 
)36 ח"ע(.

סיבוב 13: סרגו בחוט בצבע ירוק, ע"ש 
1, 36 ח"ע, סגרו את הסיבוב )36 ח"ע(.

סיבוב 14: סרגו בחוט בצבע אקווה 
בהיר, ע"ש 1, *צמצום ח"ע, 4 ח"ע, 

חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )30 
ח"ע(.

סיבוב 15: ע"ש 1, 30 ח"ע, סגרו את 
הסיבוב )30 ח"ע(.



סיבוב 16: סרגו בחוט בצבע ירוק, ע"ש 
1, 30 ח"ע, סגרו את הסיבוב )30 ח"ע(.

סיבוב 17: סרגו בחוט בצבע אקווה 
כהה, ע"ש 1, *צמצום ח"ע, 3 ח"ע, חזרו 
מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )24 ח"ע(.

סיבוב 18: ע"ש 1, 24 ח"ע, סגרו את 
הסיבוב )24 ח"ע(.

סיבוב 19: ע"ש 1, *צמצום ח"ע, 2 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )18 

ח"ע(.
סיבובים 20-23: ע"ש 1, 18 ח"ע, סגרו 

את הסיבוב )18 ח"ע(.
חתכו את החוט תוך השארת 25 ס"מ 

ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה 
האחרונה.

מלאו את הגוף בחומר מילוי.

יד ימנית
סרגו בחוט בצבע אקווה בהיר. 

טבעת קסם וע"ש 1. סרגו בסיבובים. 
סיבוב 1: ע"ש 1, סרגו 6 ח"ע לטבעת 
הקסם, משכו את זנב טבעת הקסם 
כדי לצמצמה וע' שטוחה לע"ש 1 )6 

ח"ע(.
סיבוב 2: ע"ש 1, 6 הרחבות ח"ע, סגרו 

את הסיבוב )12 ח"ע(.
סיבוב 3: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, ח"ע 1, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )18 

ח"ע(.
סיבוב 4: סרגו בחוט בצבע אקווה 

כהה, ע"ש 1, סרגו בלולאות אחוריות 
בלבד, 18 ח"ע, סגרו את הסיבוב )18 

ח"ע(.
סיבוב 5: סרגו בחוט בצבע ירוק, ע"ש 
1, 18 ח"ע, סגרו את הסיבוב )18 ח"ע(.

סיבוב 6: סרגו בחוט בצבע אקווה 
כהה, ע"ש 1, 18 ח"ע, סגרו את הסיבוב 

)18 ח"ע(.
סיבוב 7: סרגו בחוט בצבע אקווה 
בהיר, ע"ש 1, *4 ח"ע, צמצום ח"ע, 

חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )15 
ח"ע(.

סיבוב 8: סרגו בחוט בצבע אקווה 
כהה, ע"ש 1, *3 ח"ע, צמצום ח"ע, חזרו 
מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )12 ח"ע(.

סיבוב 9: סרגו בחוט בצבע ירוק, 
ע"ש 1, *2 ח"ע, צמצום ח"ע, חזרו 

מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )9 ח"ע(.
מלאו את היד בחומר מילוי.

סיבוב 10: סרגו בחוט בצבע אקווה 
כהה, ע"ש 1, 9 ח"ע, סגרו את הסיבוב 

)9 ח"ע(.
סיבוב 11: סרגו בחוט בצבע אקווה 

בהיר, ע"ש 1, 9 ח"ע, סגרו את הסיבוב 
)9 ח"ע(.

סיבוב 12: סרגו בחוט בצבע אקווה 
כהה, ע"ש 1, 9 ח"ע, סגרו את הסיבוב 

)9 ח"ע(.
סיבוב 13: סרגו בחוט בצבע ירוק, ע"ש 

1, 9 ח"ע, סגרו את הסיבוב )9 ח"ע(.
סיבוב 14: סרגו בחוט בצבע אקווה 

כהה, ע"ש 1, 9 ח"ע, סגרו את הסיבוב 
)9 ח"ע(.

סיבובים 15-23: סרגו בחוט בצבע 
אקווה בהיר, ע"ש 1, 9 ח"ע, סגרו את 

הסיבוב )9 ח"ע(.
מלאו את הזרוע בחומר מילוי.

סיבוב 24: ע"ש 1, *ח"ע 1, צמצום ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )6 

ח"ע(.

חתכו את החוט תוך השארת 20 ס"מ 
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה 

האחרונה.
ציפורניים: רקמו על כף היד בצבע 

 Bullion( ירוק 3 תפרי בוליון
Stitches(, בהתאם לאיורי העזר, אחד 

ליד השני.

יד שמאלית
סרגו בחוט בצבע אקווה בהיר. 

טבעת קסם וע"ש 1. סרגו בסיבובים. 
סיבוב 1: ע"ש 1, סרגו 6 ח"ע לטבעת 
הקסם, משכו את זנב טבעת הקסם 
כדי לצמצמה וע' שטוחה לע"ש 1 )6 

ח"ע(.
סיבוב 2: ע"ש 1, 6 הרחבות ח"ע, סגרו 

את הסיבוב )12 ח"ע(.
סיבוב 3: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, ח"ע 1, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )18 

ח"ע(.
סיבוב 4: סרגו בחוט בצבע אקווה 

כהה, ע"ש 1, סרגו בלולאות אחוריות 
בלבד, 18 ח"ע, סגרו את הסיבוב )18 

ח"ע(.
סיבובים 5-6: ע"ש 1, 18 ח"ע, סגרו את 

הסיבוב )18 ח"ע(.
סיבוב 7: ע"ש 1, *4 ח"ע, צמצום ח"ע, 

חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )15 
ח"ע(.

סיבוב 8: ע"ש 1, *3 ח"ע, צמצום ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )12 

ח"ע(.
סיבוב 9: ע"ש 1, *2 ח"ע, צמצום ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )9 

ח"ע(.

מלאו את היד בחומר מילוי.
סיבובים 10-13: ע"ש 1, 9 ח"ע, סגרו 

את הסיבוב )9 ח"ע(.
סיבובים 14-23: סרגו בחוט בצבע 

מנטה, ע"ש 1, 9 ח"ע, סגרו את הסיבוב 
)9 ח"ע(.

מלאו את הזרוע בחומר מילוי.
סיבוב 24: ע"ש 1, *ח"ע 1, צמצום ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )6 

ח"ע(.
חתכו את החוט תוך השארת 20 ס"מ 

ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה 
האחרונה.

ציפורניים: רקמו על כף היד בצבע 
 Bullion( ירוק 3 תפרי בוליון

Stitches(, בהתאם לאיורי העזר, אחד 
ליד השני.

רגל שמאלית
סרגו בחוט בצבע אקווה בהיר. טבעת 

קסם וע"ש 1. סרגו בסיבובים. 
סיבוב 1: ע"ש 1, סרגו 6 ח"ע לטבעת 
הקסם, משכו את זנב טבעת הקסם 
כדי לצמצמה וע' שטוחה לע"ש 1 )6 

ח"ע(.
סיבוב 2: ע"ש 1, 6 הרחבות ח"ע, סגרו 

את הסיבוב )12 ח"ע(.
סיבוב 3: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, ח"ע 

1, חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב 
)18 ח"ע(.

סיבוב 4: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 5 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )21 

ח"ע(.
סיבוב 5: סרגו בחוט בצבע אקווה 

כהה, סרגו בלולאות אחוריות בלבד, 

ע"ש 1, 21 ח"ע, סגרו את הסיבוב )21 
ח"ע(.

סיבובים 6-9: ע"ש 1, 21 ח"ע, סגרו את 
הסיבוב )21 ח"ע(.

סיבוב 10: ע"ש 1, 6 ח"ע, 5 צמצומי 
ח"ע, 5 ח"ע, סגרו את הסיבוב )16 ח"ע(.

סיבוב 11: ע"ש 1, 5 ח"ע, 3 צמצומי 
ח"ע, 5 ח"ע, סגרו את הסיבוב )13 

ח"ע(.
סיבוב 12: ע"ש 1, 4 ח"ע, 2 צמצומי 

ח"ע, 5 ח"ע, סגרו את הסיבוב )11 ח"ע(.
סיבוב 13: ע"ש 1, 4 ח"ע, 2 צמצומי 
ח"ע, 5 ח"ע, סגרו את הסיבוב )10 

ח"ע(.
סיבובים 14-23: ע"ש 1, 10 ח"ע, סגרו 

את הסיבוב )10 ח"ע(.
חתכו את החוט תוך השארת 20 ס"מ 

ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה 
 האחרונה. 

מלאו את הרגל בחומר מילוי.
חברו חוט בצבע ירוק ללולאה 

הקדמית של התפר הראשון בסיבוב 
5. סרגו את כל הסיבוב בח"ע ברוורס, 

בהתאם לאיורי העזר, לכל הלולאות 
הקדמיות של התפרים שנותרו.

חתכו את החוט תוך השארת 7 ס"מ 
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה 

האחרונה. 
ציפורניים: רקמו בקצה כף הרגל 
בצבע אקווה בהיר 3 תפרי בוליון 

)Bullion Stitches(, בהתאם לאיורי 
העזר, אחד ליד השני.

רגל ימנית
סרגו בחוט בצבע אקווה בהיר. 

טבעת קסם וע"ש 1. סרגו בסיבובים. 



סיבוב 1: ע"ש 1, סרגו 6 ח"ע לטבעת 
הקסם, משכו את זנב טבעת הקסם 
כדי לצמצמה וע' שטוחה לע"ש 1 )6 

ח"ע(.
סיבוב 2: ע"ש 1, 6 הרחבות ח"ע, סגרו 

את הסיבוב )12 ח"ע(.
סיבוב 3: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, ח"ע 

1, חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב 
)18 ח"ע(.

סיבוב 4: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 5 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )21 

ח"ע(.
 סיבוב 5: סרגו בחוט בצבע כחול. 

סרגו בלולאות אחוריות בלבד, ע"ש 1, 
21 ח"ע, סגרו את הסיבוב )21 ח"ע(.

סיבובים 6-9: ע"ש 1, 21 ח"ע, סגרו את 
הסיבוב )21 ח"ע(.

סיבוב 10: ע"ש 1, 6 ח"ע, 5 צמצומי 
ח"ע, 5 ח"ע, סגרו את הסיבוב )16 

ח"ע(.
סיבוב 11: ע"ש 1, 5 ח"ע, 3 צמצומי 
ח"ע, 5 ח"ע, סגרו את הסיבוב )13 

ח"ע(.
סיבוב 12: ע"ש 1, 4 ח"ע, 2 צמצומי 

ח"ע, 5 ח"ע, סגרו את הסיבוב )11 ח"ע(.
סיבוב 13: ע"ש 1, 4 ח"ע, צמצום ח"ע, 

5 ח"ע, סגרו את הסיבוב )10 ח"ע(.
סיבובים 14-16: ע"ש 1, 10 ח"ע, סגרו 

את הסיבוב )10 ח"ע(.
סיבובים 17-23: סרגו בחוט בצבע 

אקווה כהה, ע"ש 1, 10 ח"ע, סגרו את 
הסיבוב )10 ח"ע(.

חתכו את החוט תוך השארת 20 ס"מ, 
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה 

האחרונה. 
מלאו את הרגל בחומר מילוי.

חברו חוט בצבע ירוק ללולאה 
הקדמית של התפר הראשון בסיבוב 

5. סרגו את כל הסיבוב בח"ע ברוורס, 
בהתאם לאיורי העזר, לכל הלולאות 

הקדמיות של התפרים שנותרו.
חתכו את החוט תוך השארת 7 ס"מ 
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה 

האחרונה. 
ציפורניים: רקמו בקצה כף הרגל 
בצבע אקווה בהיר 3 תפרי בוליון 

)Bullion Stitches(, בהתאם לאיורי 
העזר, אחד ליד השני.

פרח
סרגו בחוט בצבע אקווה כהה. 

טבעת קסם וע"ש 1. 
סיבוב 1: *3 ע"ש, ח"ע 1 לטבעת 

הקסם, חזרו מהכוכבית 4 פעמים 
נוספות, משכו את זנב טבעת הקסם 
כדי לצמצמה וע' שטוחה לע"ש 1 )5 

עלי כותרת(.
חתכו את החוט תוך השארת 6 ס"מ 
ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה 

האחרונה. 

גימור
מומלץ לחבר את כל חלקי הבובה 

בסיכות תפירה לפני תפירתם.
תפרו את האוזן הפנימית על האוזן 

החיצונית בעזרת תפרי חיבור פשוטים 
קטנים )Whip Stitches(, בהתאם 

לאיורי העזר.
מקמו את האוזניים משני צידי הראש 

ותפרו אותן למקומן.
גלגלו את קצה החדק )בהתאם 

לתמונה( ותפרו בכמה תפרים קטנים.
מקמו את הידיים משני צידי הגוף 
ותפרו אותן למקומן בעזרת תפרי 
 ,)Whip Stitches( חיבור פשוטים

בהתאם לאיורי העזר.
מקמו את הרגליים משני צידי הגוף 
ותפרו אותן למקומן בעזרת תפרי 
.)Whip Stitches( חיבור פשוטים

מקמו את הראש על הגוף ותפרו אותו 
למקומו בעזרת תפרי חיבור פשוטים 

.)Whip Stitches(
בעזרת חוט בצבע שחור רקמו את 

הריסים משני צידי העיניים בתפרים 
ישרים )Straight Stitches( בהתאם 

לאיורי העזר.
בעזרת חוט בצבע מנטה, רקמו 

תפרים אופקיים ישרים על החלק 
הפנימי של השפה.

זנב: קלעו צמה מחוטים ב-3 צבעים 
שונים ובאורך כ-6 ס"מ וקשרו קשרים 

בקצותיהם.
חברו את הזנב לגב הפיל בעזרת 

תפרים קטנים.
בעזרת חוט בצבע ירוק, צרפו את 

 ,)French Knot( הפרח בקשר צרפתי
בהתאם לאיורי העזר, לראש הפיל ליד 

אחת האוזניים.
החביאו את כל החוטים.

להדרכות סריגה נוספות בקרו 
www.superkit.co.il -אותנו ב



1.

קשר לולאה מתהדקת
Slip Knot

2.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1. 2.

עמוד קצר = עמ"ק
Double Crochet

ח"ע ברוורס
Crab Stitch

הרחבת תפר אחד
Increase

 עמוד = עמ'
Double Crochet

צמצום
Decrease

עין אחורית
Back Loop

 2 העיניים, הקדמית והאחורית
Both Loops עין קדמית

Front Loop

חצי עמוד = ח"ע
Single Crochet

תפר בוליון 
Bullion stitch 

קשר צרפתי
French knot

עין שרשרת = ע"ש
Chain Stitch

עין שטוחה = ע' שטוחה
Slip Stitch

תפר ישר
Straight Stitch

תפר חיבור פשוט 
Whip Stitch

2.

3.

4.

5.

1.

טבעת קסם והסיבוב הראשון
Adjustable Ring + 1 Round 


