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 ♥ כללי
הכרית נסרגת משני מלבנים, שיחוברו 

בתפירה.

  חומרים
•  חוטי CINCILLA )צ'ינצ'ילה( של 
חברת סופרקיט: 4 חבילות בצבע 

אפור בז' מק"ט: 1913.
•  2 מסרגות 8 מ"מ.

•  מחט לתפירה והחבאת חוטים.
•  מילוי כרית במידות 40* 65 ס"מ 

)ניתן לרכוש באיקאה(.
•  חוט תפירה בצבע החוט הנסרג 

ומחט מתאימה.
•  חוט סריגה בצבע בולט ביחס לזה 

הנסרג, שישמש כסמן.
•  מספריים.

  קנה מידה

 ב-10 ס"מ * 10 ס"מ כ-9 תפרים 
וכ-20 שורות, שנסרגו בימין. 

  מידות

מידות היריעות הסרוגות כ-32 ס"מ * 
כ-58 ס"מ.

  טכניקות 
•  ימין 

•  העלאת עיניים
•  הורדת עיניים

   הוראות סריגה

נסרוג 2 יחידות מלבניות, שיחוברו 
בתפירה. 

הצד השמאלי של העבודה יהיה זה 
בו נחביא את החוטים.

העלאת עיניים

עבור כל יחידה נעלה 27 עיניים 
רפויות ואחידות )יש צורך להשאיר 

"זנב" באורך כ-1.6 מ'(.

גוף כיסוי הכרית

שורה 1: ימין, כולל עין ראשונה ועין 
אחרונה )27 תפרים(, נהפוך.

שורה 2 ועד לאורך של כ-58 ס"מ – 
כמו שורה 1.

אחת לכמה שורות נשחיל חוט בצבע 
שונה תחת כל העיניים, כך שאם 

נטעה נוכל לשוב למקום המסומן 
האחרון ולהמשיך לסרוג משם.

החלפת חוט

בבסיס החוט סרט, שניתן לתפור 
בקלות, כך שבכל פעם שיש צורך 

בהחלפת חוט נתפור את קצה החוט 
הישן והחדש יחד, זה על גבי זה, 

בעזרת חוט תפירה ומחט.

הורדת עיניים

שורה אחרונה: נוריד את העיניים, 
נסיר סמנים ונחביא את שאריות 

החוטים.

חיבור החלקים

החיבור נעשה מחוץ לכרית. נניח 
את 2 היריעות המלבניות זו על גבי 

זו, כאשר החלק השמאלי שלהן 
פונה פנימה, ובעזרת חוט צ'ינצ'ילה 
ומחט נתפור סביב כמודגם בסרטון 

ההדרכה. נתחיל בתפירת שלוש 
צלעות, כשמילוי הכרית מחוץ לכיסוי. 

נכניס את המילוי לכיסוי ונתפור את 
הצלע הרביעית. 

נחביא את שאריות החוטים.

חוברו על ידי נירית פריימן מסטודיו מלכישוארט
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חוטי CINCILLA של סופרקיט הינם חוטים פרוותיים, נעימים ואופנתיים 
בגוונים יפיפיים עשויים 100% פוליאסטר. בכל חבילה 100 גרם ו- 60 מ' 
אורך. את החוטים ניתן למצוא בחנויות הצמר והיצירה המובחרות בארץ.

עקבו אחר סופרקיט ברשתות 
החברתיות: סריגה נעימה! 


