
קיט קרושה –
פרי השועל

עזרים נוספים בהם יש צורך
 • מספרים

• סיכות

סרגו בחוט בצבע סלמון. 
טבעת קסם וע"ש 1. סרגו בסיבובים. 
סיבוב 1: ע"ש 1, סרגו 4 ח"ע לטבעת 
הקסם, משכו את זנב טבעת הקסם 
כדי לצמצמה וע' שטוחה לע"ש 1 )4 

ח"ע(.
סיבוב 2: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, ח"ע 1, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )6 

ח"ע(.
סיבוב 3: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 2 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )8 

ח"ע(.
סיבוב 4: החליפו לחוט בצבע אדום, 

ע"ש 1, 8 ח"ע, סגרו את הסיבוב )8 
ח"ע(.

סיבוב 5: ע"ש 1, הרחבת ח"ע, 7 ח"ע, 
סגרו את הסיבוב )9 ח"ע(.

סיבוב 6: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 2 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )12 

ח"ע(.
סיבובים 7-9: ע"ש 1, 12 ח"ע, סגרו את 

הסיבוב )12 ח"ע(.
חתכו את החוט תוך השארת 15 ס"מ, 

ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה 
האחרונה.

סרגו אוזן נוספת.
בעזרת חוט בצבע סלמון ותפר ישר 

רקמו צורת מניפה על האוזניים.

עיגול סביב העין
סרגו בחוט בצבע סלמון. 

טבעת קסם וע"ש 1. סרגו בסיבובים. 
סיבוב 1: ע"ש 1, 2 ח"ע, 2 עמ"ק, 3 עמ', 

2 עמ"ק, 2 ח"ע לטבעת הקסם,
משכו את זנב טבעת הקסם כדי 

לצמצמה וע' שטוחה לע"ש 1 )11 
תפרים(

סיבוב 2: ע"ש 1, 2 ח"ע, הרחבת ח"ע, 
הרחבת עמ"ק, )1 עמ"ק + 1 עמ'(, 3 
עמ' לתפר הבא, )1 עמ' + 1 עמ"ק(, 

הרחבת עמ"ק, הרחבת ח"ע, 2 ח"ע, 
סגרו את הסיבוב )19 תפרים(.

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

האחרונה.
סרגו עיגול נוסף. הכניסו את העיניים 

הבטיחותיות דרך מרכז העיגול והניחו 
אותן בצד לעת עתה.

אף
סרגו בחוט בצבע סלמון. 

רמה

Intermediate // מתקדמים

 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.

•  הרחבת עמ"ק = סרגו 2 עמ"ק בתפר 
אחד, כלומר הגדילו בתפר אחד את 

כמות התפרים.
•  צמצום ח"ע = סרגו 2 ח"ע יחד, 

כלומר הקטינו בתפר אחד את כמות 
ח"ע, בהתאם לאיורי העזר.

•  צמצום עמ"ק = סרגו 2 עמ"ק יחד, 
כלומר הקטינו בתפר אחד את כמות 

העמ"ק.
•  צמצום עמ' = סרגו 2 עמ' יחד, כלומר 

הקטינו בתפר אחד את כמות העמ'.
•  תפר פאף - קחו חוט על המסרגה, 

היכנסו לתפר הבא, קחו חוט על 
המסרגה ומשכו לולאה, קחו חוט על 
המסרגה, היכנסו לאותו התפר, קחו 
חוט על המסרגה ומשכו לולאה )5 
לולאות על המסרגה(, קחו חוט על 
המסרגה והעבירו דרך 5 הלולאות.

•  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.
•  )...+...( = סרגו את כל התפרים שבתוך 

הסוגריים העגולים לתפר הבא.

•  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.

טכניקת טפסטרי 
חלק מהגוף תסרגו בטכניקת טפסטרי 

בהתאם לאיורי העזר. טכניקה זו 
מאפשרת לנו לבצע החלפת צבעים 

יפה תוך כדי מלאכת הסריגה, וליצור 
דוגמאות יפות משולבות צבעים. 

בטכניקה זו תמשכו את החוט בצבע 
שלא יסרג, לאורך קצה הסיבוב 

הקודם שסרגתם, כך שתסרגו מעליו. 
עבודתכם תהיה עבה וצפופה יותר 

עקב כך ובטכניקה זו עושים שימוש 
לעיתים קרובות בסריגת קלמרים, 

תיקים וחגורות.

מקרא צבעים
   צהוב
   סלמון
   כתום
   אדום

   חלודה
   שחור



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, *הרחבת ח"ע, ח"ע 1, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )9 

ח"ע(.
סיבוב 3: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 2 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )12 

ח"ע(.
מכאן נסרוג בטכניקת טפסטרי.

סיבוב 4: סרגו בחוט בצבע סלמון: 
ע"ש 1, 2 ח"ע, סרגו בחוט בצבע כתום: 

ח"ע 1, הרחבת ח"ע, 3 ח"ע, הרחבת 
ח"ע, ח"ע 1, סרגו בחוט בצבע סלמון: 

2 ח"ע, הרחבת ח"ע, סגרו את הסיבוב 
)15 ח"ע(.

סיבוב 5: סרגו בחוט בצבע סלמון: 
ע"ש 1, 2 ח"ע, סרגו בחוט בצבע כתום: 

9 ח"ע,
סלמון: 4 ח"ע, סגרו את הסיבוב )15 

ח"ע(. 
סיבוב 6: סרגו בחוט בצבע סלמון: 

ע"ש 1, 2 ח"ע, סרגו בחוט בצבע כתום: 
2 ח"ע, הרחבת ח"ע, 4 ח"ע, הרחבת 
ח"ע, ח"ע 1, סרגו בחוט בצבע סלמון: 

3 ח"ע, הרחבת ח"ע, סגרו את הסיבוב 
)18 ח"ע(. 

סיבוב 7: סרגו בחוט בצבע סלמון: 
ע"ש 1, 2 ח"ע, סרגו בחוט בצבע כתום: 

11 ח"ע, סרגו בחוט בצבע סלמון: 5 
ח"ע, סגרו את הסיבוב )18 ח"ע(.

חזרו על סיבוב 7 עוד 3 פעמים וחתכו 
את החוטים תוך השארת 20 ס"מ. 

מלאו את האף בחומר מילוי.

ראש
סרגו בחוט בצבע כתום. 

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(.

סיבוב 16: ע"ש 1, 45 ח"ע, סגרו את 
הסיבוב )45 ח"ע(.

סיבובים 17-22: סרגו בחוט בצבע 
סלמון. 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 האף על הראש בעזרת 
סיכות, בהתאם לחילופי הצבעים 

באף ובראש. קבעו את עיגולי העיניים 
על הראש בעזרת סיכות והכניסו את 

העיניים הבטיחותיות לתוך הראש.
אם תרצו, תוכלו להצמיד גם את 

האוזניים בעזרת סיכות וכך לוודא 
שכל החלקים במקומם.

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 האף, את עיגולי העיניים ואת 
האוזניים לראש בעזרת תפרי חיבור 

קטנים )Whip Stitches( בהתאם 
לאיורי העזר.

יד
סרגו בחוט בצבע חלודה. 

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, *הרחבת ח"ע, ח"ע 1, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )9 

ח"ע(.
סיבוב 3: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 2 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )12 

ח"ע(.
סיבוב 4: ע"ש 1, 12 ח"ע, סגרו את 

הסיבוב )12 ח"ע(.
סיבוב 5: ע"ש 1, 5 ח"ע, תפר פאף 1, 6 

ח"ע, סגרו את הסיבוב )12 תפרים(.
סיבוב 6: ע"ש 1, *צמצום ח"ע, 2 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )9 

ח"ע(.
סיבובים 7-9: ע"ש 1, 9 ח"ע, סגרו את 

הסיבוב )9 ח"ע(.
סיבוב 10: ע"ש 1, צמצום ח"ע, 3 ח"ע, 
צמצום ח"ע, 2 ח"ע, סגרו את הסיבוב 

)7 ח"ע(.
סיבובים 11-13: ע"ש 1, 7 ח"ע, סגרו 

את הסיבוב )7 ח"ע(.
סיבובים 14-15: סרגו בצבע אדום. ע"ש 

1, 7 ח"ע, סגרו את הסיבוב )7 ח"ע(.
סיבוב 16: סרגו בצבע צהוב. ע"ש 1, 7 

ח"ע, סגרו את הסיבוב )7 ח"ע(.
סיבובים 17-18: סרגו בצבע אדום. ע"ש 

1, 7 ח"ע, סגרו את הסיבוב )7 ח"ע(.
סיבוב 19: סרגו בצבע צהוב. ע"ש 1, 7 

ח"ע, סגרו את הסיבוב )7 ח"ע(.
סיבובים 20-21: סרגו בצבע אדום. 
ע"ש 1, 7 ח"ע, סגרו את הסיבוב )7 

ח"ע(.
סיבוב 22: סרגו בצבע צהוב. ע"ש 1, 7 

ח"ע, סגרו את הסיבוב )7 ח"ע(.
סיבובים 23-24: סרגו בצבע אדום. 
ע"ש 1, 7 ח"ע, סגרו את הסיבוב )7 

ח"ע(. חתכו את החוט תוך השארת 
15 ס"מ ומשכו את קצה החוט דרך 

הלולאה האחרונה. 
מלאו את היד בחומר מילוי. 

סרגו יד נוספת.

זנב
סרגו בחוט בצבע סלמון. 

טבעת קסם וע"ש 1. סרגו בסיבובים. 
סיבוב 1: ע"ש 1, סרגו 4 ח"ע לטבעת 
הקסם, משכו את זנב טבעת הקסם 
כדי לצמצמה וע' שטוחה לע"ש 1 )4 

ח"ע(.
סיבוב 2: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, ח"ע 1, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )6 

ח"ע(.
סיבוב 3: ע"ש 1, 6 ח"ע, סגרו את 

הסיבוב )6 ח"ע(.
סיבוב 4: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, ח"ע 1, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )9 

ח"ע(.
סיבוב 5: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 2 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )12 

ח"ע(.



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

סיבוב 7: סרגו בצבע אדום. ע"ש 1, 
*הרחבת ח"ע, 3 ח"ע, חזרו מהכוכבית 

וסגרו את הסיבוב )15 ח"ע(.
סיבוב 8: סרגו בצבע כתום. ע"ש 1, 15 

ח"ע, סגרו את הסיבוב )15 ח"ע(.
סיבוב 9: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 4 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )18 

ח"ע(.
סיבובים 10-14: ע"ש 1, 18 ח"ע, סגרו 

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

ח"ע(.
סיבוב 16: ע"ש 1, 15 ח"ע, סגרו את 

הסיבוב )15 ח"ע(.
סיבוב 17: סרגו בצבע אדום. ע"ש 1, 15 

ח"ע, סגרו את הסיבוב )15 ח"ע(.
סיבוב 18: ע"ש 1, *צמצום ח"ע, 3 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )12 

ח"ע(.
סיבובים 19-21: ע"ש 1, 12 ח"ע, סגרו 

את הסיבוב )12 ח"ע(.
סיבוב 22: ע"ש 1, *צמצום ח"ע, 2 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )9 

ח"ע(.
סיבוב 23: ע"ש 1, 9 ח"ע, סגרו את 

הסיבוב )9 ח"ע(.
סיבוב 24: ע"ש 1, *צמצום ח"ע, ח"ע 1, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )6 

ח"ע(. חתכו את החוט תוך השארת 
15 ס"מ ומשכו את קצה החוט דרך 

הלולאה האחרונה.
מלאו את הזנב במעט חומר מילוי.

רגל
סרגו בחוט בצבע חלודה. 

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, 3 הרחבות ח"ע, ח"ע 

1, 2 הרחבות ח"ע, סגרו את הסיבוב 
)11 ח"ע(.

סיבובים 3-25: ע"ש 1, 11 ח"ע, סגרו 
את הסיבוב )11 ח"ע(.

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

האחרונה. 
מלאו את הרגל בחומר מילוי וסרגו רגל 

נוספת.

מכנסיים וגוף
סרגו בחוט בצבע צהוב. צרו קשר 

 ,)Slip Knot ( טבעת מתהדקת
בהתאם לאיורי העזר, וסרגו 18 ע"ש. 

סגרו את ע"ש לטבעת על ידי סריגת ע' 
שטוחה. סרגו בסיבובים.

סיבובים 1-7: ע"ש 1, 18 ח"ע, סגרו את 
הסיבוב )18 ח"ע(.

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

האחרונה.
סרגו יחידה נוספת ואל תחתכו את 

החוט. 
הכניסו רגל אחת לפתח מכנס אחד.

סיבוב 8: ע"ש 1, סרגו 5 ח"ע על הרגל 
והמכנס ביחד, סרגו 4 ח"ע על המכנס 
בלבד, דלגו על תפר אחד ברגל, וסרגו 

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

5 ח"ע על הרגל והמכנס ביחד, ח"ע 1 
על המכנס בלבד.

הכניסו את הרגל השנייה לפתח 
המכנס השני וסרגו 5 ח"ע על הרגל 

והמכנס ביחד, סרגו 4 ח"ע על המכנס 
בלבד, דלגו על תפר 1 ברגל, וסרגו 5 

ח"ע על הרגל והמכנס ביחד, ח"ע 1 על 
המכנס בלבד, סגרו את הסיבוב )30 

ח"ע(.
2 הרגליים / מכנסיים מחוברים כעת 

זה לזה.
סיבוב 9-14: ע"ש 1, 30 ח"ע, סגרו את 

הסיבוב )30 ח"ע(.
סיבוב 15: סרגו בחוט בצבע אדום. 
ללולאות אחוריות בלבד, ע"ש 1, 30 

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

הסיבוב )30 ח"ע(.
סיבוב 17: סרגו בחוט בצבע צהוב. ע"ש 
1, 30 ח"ע, סגרו את הסיבוב )30 ח"ע(.

סיבובים 18-19: סרגו בחוט בצבע 
אדום. ע"ש 1, 30 ח"ע, סגרו את 

הסיבוב )30 ח"ע(.
סיבוב 20: סרגו בחוט בצבע צהוב. 

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

סיבובים 21-22: סרגו בחוט בצבע 
אדום. ע"ש 1, 30 ח"ע, סגרו את 

הסיבוב )30 ח"ע(.
סיבוב 23: סרגו בחוט בצבע צהוב. 

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

סיבוב 24: סרגו בחוט בצבע אדום. 
ע"ש 1, *צמצום ח"ע, 5 ח"ע, צמצום 

ח"ע, 6 ח"ע, חזרו מהכוכבית וסגרו את 

הסיבוב )26 ח"ע(.
סיבוב 25: ע"ש 1, *צמצום ח"ע, 11 ח"ע, 
חזרו מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )24 

ח"ע(.
סיבוב 26: סרגו בחוט בצבע צהוב. 

ע"ש 1, *צמצום ח"ע, 2 ח"ע, חזרו 
מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )18 ח"ע(.

סיבוב 27: סרגו בחוט בצבע אדום. 
ע"ש 1, *צמצום ח"ע, 4 ח"ע, חזרו 

מהכוכבית וסגרו את הסיבוב )15 ח"ע(.
סיבובים 28-30: ע"ש 1, 15 ח"ע, סגרו 

את הסיבוב )15 ח"ע(.
סיבוב 31: הסתובבו לאחור )כשהגב 
מופנה אליך(, ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 

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

סיבוב 32: ע"ש 1, *הרחבת ח"ע, 
2 ח"ע, חזרו מהכוכבית וסגרו את 

הסיבוב )24 ח"ע(.
חתכו את החוט תוך השארת 30 ס"מ 

ומשכו את קצה החוט דרך הלולאה 
האחרונה. קפלו את הקצה החוצה 

ומלאו את הגוף בחומר מילוי.

חגורה
מצאו את הסיבוב ה-15 וחברו חוט 

בצבע סלמון לעין הקדמית של התפר 
ה- 1 שלא נסרגה.

2 ע"ש, וסרגו עמ"ק סביב בלולאות 
הקדמיות של הסיבוב. סגרו את 

הסיבוב עם ע' שטוחה לע"ש שניה. 
חתכו את החוט ומשכו את קצה 

החוט דרך הלולאה האחרונה.

גימור
מומלץ לחבר את כל חלקי הבובה 

בסיכות תפירה לפני תפירתם.
בעזרת חוט בצבע שחור רקמו תפרים 

ישרים )Straight Stitches( בהתאם 
לאיורי העזר, על האף הסרוג כדי 

ליצור את צורת האף. רקמו קו אנכי 
בודד מהאף מטה.

רקמו את הגבות מעל העיניים בתפר 
אלכסוני ישר.

בעזרת חוט בצבע צהוב, רקמו שני 
תפרים אופקיים ישרים על מקום 

חילופי הצבעים בידיים.
מקמו את הידיים משני צידי הגוף 
ותפרו אותן למקומן בעזרת תפרי 

 Whip( חיבור פשוטים קטנים
Stitches(, בהתאם לאיורי העזר.

מקמו את הראש על הגוף ותפרו אותו 
בצורה הדוקה למקומו.

בעזרת חוט בצבע אדום רקמו תפר 
ישר )Straight Stitch( אופקי על 

מקום חילופי הצבעים בראש ועל צידי 
האף הסרוג.

תפרו את הזנב לגב השועל.
בעזרת חוט בצבע אדום, רקמו תפרי 

Blanket, בהתאם לאיורי העזר, 
בקצוות שולי המכנסיים.

רקמו את אבזם החגורה בצבע 
אדום בשני תפרים ישרים אנכיים על 

החגורה. 
החביאו את כל החוטים. 
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סריגת ח"ע בצידן השני של ע"ש
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הרחבה
Increase

 עמוד קצר = עמ"ק
Half 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 ישר
Straight Stitch

תפר חיבור פשוט 
Whip Stitch

סריגה בטכניקת טפסטרי
Crochet the Tapestry



תפר פאף
Puff Stitch with 2 Loops

Blanket תפר 
Blanket Stitch

1.

2.

1.

3.

4.

5.

1. 2.

2.
1.

2.

3.

4.

עמוד קצר = עמ"ק
Double Crochet

עין שרשרת = ע"ש
Chain Stitch

עין שטוחה = ע' שטוחה
Slip Stitch

טבעת קסם והסיבוב הראשון
Adjustable Ring + 1 Round 

קשר לולאה מתהדקת
Slip Knot


