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  ♥ כללי

•  הכובעים סרוגים מהקדקוד כלפי 
מטה. 

•  האלמנטים הדקורטיביים סרוגים 
במגוון טכניקות - סיבובים בספירלה, 

סיבובים סגורים ובשורות, והם 
יחוברו לכובעים בתפירה בחוט 

תפירה כפול ובמחט מתאימה.

  חומרים

כל כובע יסרג מחבילה אחת של חוטי 
בייבי שוגר, והאלמנטים הדקורטיביים 

יסרגו בחלקם בחוטי בייבי שוגר, 
וחלקם בחוטי גרנדה, שניהם משווקים 

על ידי חברת סופרקיט )מבנה 
הכובעים, סוגי וצבעי החוטים מהם 

נסרגו מפורטים בנספח א'(.
מסרגות קרושה 3 ו- 3.5 מ"מ.

חוטי תפירה בגוון הכובע הנסרג ומחט 
מתאימה.

מחט להחבאת חוטים )עם חוד(.
סמנים.

מספריים.

 קנה מידה 
קנה מידה קריטי להצלחת הפרויקט!

 ב 10 ס"מ * 10 ס"מ כ- 16 עמ' וכ- 10 
שורות.

 מידות

ההוראות כוללות התייחסות למידות 
0-3 חודשים, 3-6 חודשים, 6-12 

חודשים.
בסרטון הוידאו תמצאו הדגמה לכובע 

במידה 0-3 חודשים.

 קיצורים
ע"ש = עין שרשרת | ע' שטוחה = 

עין שטוחה | ח"ע = חצי עמוד | ח"ע 
עומד = חצי עמוד עומד | הרחבת ח"ע 

= הרחבת חצי עמוד | עמ"ק = עמוד 
קצר | עמ' = עמוד | עמ' עומד = עמוד 
עומד | הרחבת עמ' = הרחבת עמודים 
| ע' קדמית = עין קדמית | ע' אחורית 

= עין או לולאה אחורית

� הנחיות עזר לקריאת ההוראות
1.  משמעותם של סוגריים מרובעים – 

יש לסרוג את רצף הפעולות המופיע 

בתוכם, על פי כמות הפעמים, 
שמצוינת מיד אחריהם.

2.  בסיום סיבוב/שורה תופיע כמות 
התפרים שאמורה להיות בו/ה 

בסוגריים עגולים.

3.  ע"ש 1 או 2 ע"ש בתחילת שורה 
אינה/ן נחשבת/ות תפר.

4.  הרחבה = סריגת 2 תפרים, בהתאם 
לרשום, בתפר הבא לדוגמה:    

הרחבת ח"ע - סריגת 2 ח"ע בתפר 
הבא.

     הרחבת עמ' - סריגת 2 עמ' בתפר 
הבא.   

5.  משמעות ההוראה X ח"ע = נסרוג 
 ח"ע 1 ב-X התפרים הבאים. 

  לדוגמא: 8 ח"ע = נסרוג ח"ע 1 ב-8 
 התפרים הבאים. 

 3 עמ' = נסרוג עמ' 1 ב-3 התפרים 
הבאים וכן הלאה.

6.  משמעות המונח תפר "עומד" = 
תפר, שנסרג בתחילת שורה/סיבוב, 

 SLIP( והחל בקשר לולאה מתהדקת
KNOT(, כך שאין בתחילת השורה/

הסיבוב ע"ש לפניו.

7.  צד שמאלי של העבודה = לצד 
הפנימי, ה"לא יפה" שלה. 

  הוראות סריגה - כובע 

יסרג במסרגה 3.5 מ"מ 
0-3 חודשים – נרחיב את בסיס 

הכובע ע"י סריגת סיבובים 1-5, ונמשיך 
לסרוג את "דפנות הכובע".

חוברו על ידי נירית פריימן מסטודיו מלכישוארט  

הוראות סריגה: 

צפו בסרטון ההדרכה המלא לסריגת כובע עם כיסויי אוזניים

רמה

Intermediate // מתקדמים

: כובע עם כיסוי אוזניים: כובע עם כיסוי אוזניים
0-3 חודשים | 3-6 חודשים | 6-12 חודשים

3-6 חודשים  – נרחיב את בסיס 

הכובע ע"י סריגת סיבובים 1-6 ונמשיך 

לסרוג את "דפנות הכובע".

6-12 חודשים – נרחיב את בסיס 

הכובע ע"י סריגת סיבובים 1-7 ונמשיך 

לסרוג את "דפנות הכובע".

https://www.youtube.com/watch?v=BrzyouK3u1k&list=PL3fsnlOD-7l9tVhYLdDKU8fJth-_mxqzU
https://www.youtube.com/watch?v=BrzyouK3u1k&list=PL3fsnlOD-7l9tVhYLdDKU8fJth-_mxqzU
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: כובע עם כיסוי אוזניים: כובע עם כיסוי אוזניים
0-3 חודשים | 3-6 חודשים | 6-12 חודשים

הוראות סריגה: 

בסיס הכובע )יסרג בסיבובים, 
שיסגרו בע' שטוחה(

 ★ ניצור טבעת קסם,
סיבוב 1: ע"ש 1, 12 עמ' לטבעת 

הקסם, נמשוך את זנב הטבעת כדי 
לצמצמה, ע' שטוחה לעמ' הראשון 

בסיבוב )12 עמ'(.
סיבוב 2: 2 ע"ש, עמ' 1 באותו התפר, 
הרחבת עמ' * 11 פעמים, עמ' 1 בתפר 
האחרון )תחת הע' השטוחה מסיבוב 

קודם(, ע' שטוחה לעמ' הראשון 
בסיבוב )24 עמ'(.

סיבוב 3: 2 ע"ש, עמ' 1 באותו התפר 
ובתפר הבא, ]הרחבת עמ', עמ' 1[ * 11 

פעמים, עמ' 1 בתפר האחרון )תחת הע' 
השטוחה מסיבוב קודם(, ע' שטוחה 

לעמ' הראשון בסיבוב )36 עמ'(.

סיבוב 4: 2 ע"ש, עמ' 1 באותו התפר 
 ובכל אחד מ- 3 התפרים הבאים,
]הרחבת עמ', 2 עמ'[ * 11 פעמים 

)העמ' האחרון יסרג תחת הע' 
 השטוחה מסיבוב קודם(, 

ע' שטוחה לעמ' הראשון בסיבוב )48 עמ'(.

סיבוב 5: 2 ע"ש, עמ' 1 באותו התפר 
 ובכל אחד מ- 5 התפרים הבאים,

]הרחבת עמ', 3 עמ'[ * 10 פעמים, 
הרחבת עמ', 2 עמ' )העמ' האחרון 
יסרג תחת הע' השטוחה מסיבוב 
קודם(, ע' שטוחה לעמ' הראשון 

בסיבוב )60 עמ'(.

סיבוב 6: 2 ע"ש, עמ' 1 באותו התפר 
 ובכל אחד מ- 3 התפרים הבאים,

]הרחבת עמ', 4 עמ'[ * 11 פעמים, 2 
עמ' )העמ' האחרון יסרג תחת הע' 

 השטוחה מסיבוב קודם(, 
ע' שטוחה לעמ' הראשון בסיבוב 

)72 עמ'(.
סיבוב 7: 2 ע"ש, עמ' 1 באותו התפר 

 ובכל אחד מ- 11 התפרים הבאים,
]הרחבת עמ', 11 עמ'[ * 5 פעמים, 1 
עמ' )העמ' האחרון יסרג תחת הע' 

 השטוחה מסיבוב קודם(, 
ע' שטוחה לעמ' הראשון בסיבוב 

)78 עמ'(.

דפנות הכובע )יסרגו בסיבובים, 
שיסגרו בע' שטוחה(

 העמ' האחרון בכל סיבוב יסרג כך:
ניקח חוט על המסרגה ונכנס לע' 

הקדמית של התפר האחרון בסיבוב, 
ולע' הקדמית של הע' השטוחה 

בסיבוב )4 לולאות על המסרגה(, 
ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו 

דרך 2 הע' הקדמיות בלבד )3 לולאות 
על המסרגה(, 

ניקח חוט על המסרגה ונעביר 
אותו דרך 2 לולאות )2 לולאות על 

המסרגה(, 
ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו 
דרך 2 לולאות )עמ' אחרון בסיבוב 

נוצר(. 
0-3 חודשים 

סיבובים 6-12: 2 ע"ש, עמ' 1 באותו 
התפר ובכל אחד מ-59 התפרים 
הבאים, ע' שטוחה לעמ' הראשון 
בסיבוב )60 עמ'(. בסיום הסיבוב 

האחרון נמשיך לסרוג בהתאם 
להוראות  "כיסוי אוזניים".

3-6 חודשים 
סיבובים 7-14: 2 ע"ש, עמ' 1 באותו 

התפר ובכל אחד מ-71 התפרים 

הבאים, ע' שטוחה לעמ' הראשון 
בסיבוב )72 עמ'(. בסיום הסיבוב 

האחרון נמשיך לסרוג בהתאם 
להוראות  "כיסוי אוזניים".

6-12 חודשים 

סיבובים 8-16: 2 ע"ש, עמ' 1 באותו 
התפר ובכל אחד מ-77 התפרים 
הבאים, ע' שטוחה לעמ' הראשון 
בסיבוב )78 עמ'(. בסיום הסיבוב 

האחרון נמשיך לסרוג בהתאם 
להוראות  "כיסוי אוזניים".

כיסויי האוזניים )יסרגו בשורות 
בשני שלבים( 

I 0-3 חודשים: כיסוי

שורה 1: ע"ש 1, ח"ע 1 באותו התפר, 
ובכל אחד מ- 12 התפרים הבאים )13 

ח"ע(, ע"ש 1 ונהפוך.

שורה 2: ח"ע 1 בכל תפר, החל 
מהתפר הבא )12 ח"ע(, ע"ש 1 ונהפוך.

נמשיך לסרוג את שורה 2 עד 
שיישארו 3 תפרים. בכל שורה נסיים 

עם כמות תפרים קטנה ב-1 ביחס 
לשורה קודמת. ע"ש 1 לביטחון, נגזור 
ונשאיר כ- 10 ס"מ חוט ונשלוף אותו 

מהתפר. נחביא חוטים.

II 0-3 חודשים: כיסוי

נשאיר 20 תפרים לא מעובדים עבור 
החלק הקדמי של הכובע. 

***בכל מקרה מומלץ להניח את 
הכובע על הראש, ולוודא שמיקום 

הכיסוי השני מתאים***

נתחיל לסרוג כיסוי אוזניים זהה 
 לכיסוי ה-1 בח"ע עומד בתפר

ה-27. נחביא חוטים.

I 3-6 חודשים: כיסוי

שורה 1: ע"ש 1, ח"ע באותו התפר 
ובכל אחד מ- 15 התפרים הבאים 

)16 ח"ע(, ע"ש 1 ונהפוך.

שורה 2: ח"ע 1 בכל תפר החל 
מהתפר הבא )15 ח"ע(, ע"ש 1 

ונהפוך.

נמשיך לסרוג את שורה 2 עד 
שיישארו 3 תפרים. בכל שורה 
נסיים עם כמות תפרים קטנה 

ב-1 ביחס לשורה קודמת. ע"ש 1 
לביטחון, נגזור ונשאיר כ- 10 ס"מ 
חוט ונשלוף אותו מהתפר. נחביא 

חוטים.

II 3-6 חודשים: כיסוי

נשאיר 24 תפרים לא מעובדים 
עבור החלק הקדמי של הכובע.

***בכל מקרה מומלץ להניח את 
הכובע על הראש ולוודא שמיקום 

הכיסוי השני מתאים***

נתחיל לסרוג כיסוי אוזניים זהה 
לכיסוי ה 1 בח"ע עומד בתפר ה- 

25. נחביא חוטים.

https://www.youtube.com/watch?v=BrzyouK3u1k&list=PL3fsnlOD-7l9tVhYLdDKU8fJth-_mxqzU
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: כובע עם כיסוי אוזניים: כובע עם כיסוי אוזניים
0-3 חודשים | 3-6 חודשים | 6-12 חודשים

הוראות סריגה: 

מסגרת לכובע )תסרג מחוטי 
בייבי שוגר או גרנדה בסיבוב, 

שיסגר בע' שטוחה(

נסרוג ח"ע עומד 1 באחד התפרים, 
בחלק האחורי של הכובע. נמשיך 
לסרוג ח"ע 1 בכל אחד מהתפרים, 
עד שנגיע לאחד מכיסויי האוזניים. 
נסרוג ח"ע 1 לאורך כל שורות ח"ע 
של הכיסוי, ב-3 התפרים בתחתית 

הכיסוי נסרוג הרחבת ח"ע, ח"ע 1 
והרחבת ח"ע. נמשיך לסרוג לאורך 

כל שורות ח"ע של הכיסוי. נסרוג 
ח"ע 1 בכל תפר עד כיסוי האוזניים 

הבא ונסרוג סביבו כפי שסרגנו 
סביב הכיסוי הראשון. נמשיך לסרוג 

ח"ע 1 בכל תפר סביב. בסיום 
מלאכת סריגת מסגרת הכובע נגזור 
את החוט תוך השארת כ- 10 ס"מ 
ונשלוף אותו מהתפר. בעזרת מחט 

נכניס אותו לח"ע ה-2 בסיבוב, 
וחזרה, לע' האחורית של ח"ע 

האחרון שסרגנו. 

הוראות סריגה - לאמניטם 
דקוריטביים

 מומלץ לסרוג אותם במסרגה 
3 מ"מ.

עין עגולה קטנה )תסרג מחוטי 
בייבי שוגר בסיבובים, שיסגרו 

בע' שטוחה(

★ ניצור טבעת קסם,

סיבוב 1: ע"ש 1, 12 עמ' לטבעת 
הקסם, נמשוך את זנב הטבעת כדי 
לצמצמה, ע' שטוחה לעמ' הראשון 

בסיבוב )12 עמ'(. 

סיבוב 2: 1 ע"ש, ח"ע 1 באותו 
התפר, הרחבת ח"ע *11 פעמים, 
ח"ע 1 בתפר האחרון )תחת הע' 

השטוחה מסיבוב קודם(, ע' 
שטוחה לע' האחורית של ח"ע 

הראשון בסיבוב )24 ח"ע(. נסמן 
אותה. 

סיבוב 3: ע' שטוחה רפויה אחידה 
לע' האחורית של כל אחד מ-23 

התפרים הבאים.

נגזור את החוט תוך השארת 
כ- 25 ס"מ ונשלוף אותו מהתפר. 

בעזרת מחט נכניס אותו תחת 
הע' השטוחה שסמנו וחזרה, 

לע' האחורית של הע' השטוחה 
האחרונה בסיבוב. אם אנו עומדים 

להוסיף לעין אישון, נחזק את החוט 
בתפר קטן בצידה השמאלי הפנימי 

של העין. 

עין עגולה בינונית )תסרג מחוטי 
בייבי שוגר בסיבובים, שיסגרו בע' 

שטוחה(

★ ניצור טבעת קסם,

סיבוב 1: ע"ש 1, 12 עמ' לטבעת 

הקסם, נמשוך את זנב הטבעת כדי 
לצמצמה, ע' שטוחה לעמ' הראשון 

בסיבוב )12 עמ'(. 

סיבוב 2: 2 ע"ש, עמ' 1 באותו 
התפר, הרחבת עמ' * 11 פעמים, 
עמ' 1 בתפר האחרון )תחת הע' 

השטוחה מסיבוב קודם(, ע' 
שטוחה לע' האחורית של העמ' 
הראשון בסיבוב )24 עמ'(. נסמן 

אותה. 

סיבוב 3: ע' שטוחה רפויה אחידה 
לע' אחורית של כל אחד מ- 23 

 התפרים הבאים.
נגזור את החוט תוך השארת 

כ- 25 ס"מ ונשלוף אותו מהתפר. 
בעזרת מחט נכניס אותו תחת 
הע' השטוחה שסמנו, וחזרה, 

לע' האחורית של הע' השטוחה 
האחרונה בסיבוב. אם אנו עומדים 

להוסיף לעין אישון, נחזק את החוט 
בתפר קטן בצידה השמאלי הפנימי 

של העין. 

עין עגולה גדולה )תסרג מחוטי 
בייבי שוגר בסיבובים, שיסגרו בע' 

שטוחה(

★ ניצור טבעת קסם,

סיבוב 1: ע"ש 1, 12 עמ' לטבעת 
הקסם, נמשוך את זנב הטבעת כדי 
לצמצמה, ע' שטוחה לעמ' הראשון 

בסיבוב )12 עמ'(. 

סיבוב 2: 2 ע"ש, עמ' 1 באותו 
התפר, הרחבת עמ' * 11 פעמים, 
עמ' 1 בתפר האחרון )תחת הע' 

השטוחה מסיבוב קודם(, ע' שטוחה 
לעמ' הראשון בסיבוב )24 עמ'(.

סיבוב 3: ע"ש 1, ח"ע 1 באותו 
 התפר ובתפר הבא,

]הרחבת ח"ע, ח"ע 1[ * 11 פעמים, 
ח"ע 1 בתפר האחרון )תחת הע' 

 השטוחה מסיבוב קודם(, 
ע' שטוחה לע' האחורית של ח"ע 
הראשון בסיבוב )36 ח"ע(. נסמן 

אותה.

סיבוב 4: ע' שטוחה רפויה ואחידה 
לע' אחורית של כל אחד מ-35 

התפרים הבאים. נגזור את החוט 
תוך השארת כ-25 ס"מ ונשלוף 

אותו מהתפר. בעזרת מחט נכניס 
אותו תחת הע' השטוחה שסמנו, 

וחזרה, לע' האחורית של הע' 
השטוחה האחרונה בסיבוב. אם 
אנו עומדים להוסיף לעין אישון, 

נחזק את החוט בתפר קטן בצידה 
השמאלי הפנימי של העין. 

עיניים קורצות )יסרגו מחוטי 
בייבי שוגר וגרנדה בסיבובים, 

שיסגרו בע' שטוחה(

עין עם אישון )אישון-יסרג בחוט 
גרנדה שחור, רקע-יסרג בחוט בייבי 

שוגר לבן( 

I 6-12 חודשים: כיסוי
שורה 1: ע"ש 1, ח"ע באותו התפר 

ובכל אחד מ- 16 התפרים הבאים )17 
ח"ע(, ע"ש 1 ונהפוך.

שורה 2: ח"ע 1 בכל תפר החל 
מהתפר הבא )16 ח"ע(, ע"ש 1 ונהפוך.

נמשיך לסרוג את שורה 2 עד 
שיישארו 3 תפרים. בכל שורה נסיים 

עם כמות תפרים קטנה ב-1 ביחס 
לשורה קודמת. ע"ש 1 לביטחון, נגזור 
ונשאיר כ- 10 ס"מ חוט ונשלוף אותו 

מהתפר. נחביא חוטים.
II 6-12 חודשים: כיסוי

נשאיר 26 תפרים לא מעובדים עבור 
החלק הקדמי של הכובע.

***בכל מקרה מומלץ להניח את 
הכובע על הראש ולוודא שמיקום 

הכיסוי השני מתאים***
נתחיל לסרוג כיסוי אוזניים זהה 

לכיסוי ה 1 בח"ע עומד בתפר ה- 27. 
נחביא חוטים.

https://www.youtube.com/watch?v=BrzyouK3u1k&list=PL3fsnlOD-7l9tVhYLdDKU8fJth-_mxqzU


צפו בסרטון ההדרכה המלא לסריגת כובע עם כיסויי אוזניים 4

: כובע עם כיסוי אוזניים: כובע עם כיסוי אוזניים
0-3 חודשים | 3-6 חודשים | 6-12 חודשים

הוראות סריגה: 

★ ניצור טבעת קסם,

סיבוב 1: )אישון( - ע"ש 1, 12 עמ' 
לטבעת הקסם, נמשוך את זנב 
 הטבעת כדי לצמצמה )12 עמ'(, 

נגזור את החוט תוך השארת כ- 10 
ס"מ ונשלוף אותו מהתפר. בעזרת 
מחט נכניס אותו תחת העמ' השני 
בסיבוב וחזרה, לע' האחורית של 

העמ' האחרון בסיבוב.

סיבוב 2: הרחבת עמ' *12 פעמים 
)העמ' הראשון יסרג כעמ' עומד 

באחד התפרים בסיבוב הקודם(, 
ע' שטוחה לעמ' הראשון בסיבוב 

)24 עמ'(.

 סיבוב 3: ע"ש 1, ח"ע 1 באותו
התפר ובתפר הבא, ]הרחבת ח"ע, 

ח"ע 1[ *11 פעמים, ח"ע 1 בתפר 
האחרון )תחת הע' השטוחה 

מסיבוב קודם(, ע' שטוחה לע' 
האחורית של ח"ע הראשון בסיבוב 

)36 ח"ע(. נסמן אותה. 

סיבוב 4: ע' שטוחה רפויה 
ואחידה לע' אחורית של כל אחד 
מ-35 התפרים הבאים. נגזור את 

החוט תוך השארת כ-25 ס"מ 
ונשלוף אותו מהתפר. נרקום קו 
ממרכז טבעת הקסם ועד אחד 
העמ' בסיבוב ראשון. נחזור על 

הפעולה עוד פעם אחת לעיבוי 
הקו ונחביא חוטים.

 עין עם חצי אישון 
)אישון-מחציתו תסרג בחוט גרנדה 

שחור ומחציתו בבייבי שוגר לבן(

★ ניצור טבעת קסם

סיבוב 1: )אישון( ע"ש 1, 6 עמ' 
לטבעת הקסם, בסיום סריגת העמ' 
ה- 6 נחליף לחוט בייבי שוגר בצבע 

לבן ונסרוג לטבעת הקסם 6 עמ' 
נוספים, נמשוך את זנב הטבעת כדי 
לצמצמה, ע' שטוחה לעמ' הראשון 

בסיבוב )12 עמ'(, 

סיבוב 2: נמשיך לסרוג בחוט בייבי 
 שוגר בצבע לבן 

2 ע"ש, עמ' 1 באותו התפר, הרחבת 
עמ' * 11 פעמים, עמ' 1 לתפר 
האחרון )תחת הע' השטוחה 

מסיבוב קודם(, ע' שטוחה לעמ' 
הראשון בסיבוב )24 עמ'(.

סיבוב 3: ע"ש 1, ח"ע 1 באותו 
 התפר ובתפר הבא,

]הרחבת ח"ע, ח"ע 1[ * 11 פעמים, 
ח"ע 1 בתפר האחרון )תחת הע' 

 השטוחה מסיבוב קודם(, 
ע' שטוחה לע' האחורית של ח"ע 
הראשון בסיבוב )36 ח"ע(. נסמן 

אותה. 

סיבוב 4: ע' שטוחה רפויה ואחידה  
לע' אחורית של כל אחד מ-35 

 התפרים הבאים. 
נגזור את החוט תוך השארת כ-25 
ס"מ ונשלוף אותו מהתפר. נרקום 
קו ממרכז טבעת הקסם ועד אחד 

העמ' בסיבוב ראשון, נחזור על 
הפעולה עוד פעם אחת לעיבוי הקו 

ונחביא חוטים.

עין אובאלית )תסרג מחוטי בייבי 
שוגר בסיבובים בספירלה( 

5 ע"ש 
סיבוב 1: 3 ח"ע, החל מע"ש ה- 2 
מהמסרגה, 3 ח"ע בע"ש אחרונה 
)מה שיסובב אותנו לצד השני של
ע"ש(, 2 ח"ע, הרחבת ח"ע בע"ש 

אחרונה )10 ח"ע(, סמן.
סיבוב 2: הרחבת ח"ע, 2 ח"ע, 

הרחבת ח"ע * 3 פעמים, 2 ח"ע, 
הרחבת ח"ע * 2 פעמים )16 ח"ע( 

סמן.
סיבוב 3: הרחבת ח"ע, 3 ח"ע, 

]הרחבת ח"ע, ח"ע 1[  * 3 פעמים, 
2 ח"ע, ]הרחבת ח"ע, ח"ע 1[ * 2 
פעמים ע' שטוחה לע' האחורית 

של ח"ע הראשון בסיבוב )22 ח"ע(. 
נסמן אותה.

סיבוב 4: ע' שטוחה רפויה אחידה 
לע' אחורית של כל אחד מ-21 

 התפרים הבאים.
נגזור את החוט תוך השארת 

כ-25 ס"מ ונשלוף אותו מהתפר. 

בעזרת מחט נכניס אותו תחת 
הע' השטוחה שסמנו וחזרה, 

לע' האחורית של הע' השטוחה 
האחרונה בסיבוב. נחזור לעשות 

בחוט שימוש מאוחר יותר לתפירת 
האישון.

תחתית עין אובאלית )תסרג מחוטי 
גרנדה בסיבובים בספירלה(

תסרג כמו העין האובאלית. היות 
והחוט גרנדה עבה יותר מחוטי 

 בייבי שוגר, התוצאה תהיה 
גדולה יותר. 

אישון )יסרג מחוטי גרנדה 
בסיבובים, שיסגרו בע' שטוחה(

★ ניצור טבעת קסם,

סיבוב 1: 10 ח"ע לטבעת הקסם, 
נמשוך את זנב הטבעת כדי 

לצמצמה, ע' שטוחה לע' אחורית 
של ח"ע הראשון בסיבוב )10 ח"ע(. 

נסמן תחת הע' השטוחה,

סיבוב 2: ע' שטוחה רפויה ואחידה 
לע' אחורית של כל אחד מ-9 

 התפרים הבאים.
נגזור את החוט תוך השארת 

כ- 10 ס"מ ונשלוף אותו מהתפר. 
בעזרת מחט נכניס אותו תחת 
הע' השטוחה שסמנו וחזרה, 

לע' האחורית של הע' השטוחה 
האחרונה בסיבוב. 

https://www.youtube.com/watch?v=BrzyouK3u1k&list=PL3fsnlOD-7l9tVhYLdDKU8fJth-_mxqzU


צפו בסרטון ההדרכה המלא לסריגת כובע עם כיסויי אוזניים 5

: כובע עם כיסוי אוזניים: כובע עם כיסוי אוזניים
0-3 חודשים | 3-6 חודשים | 6-12 חודשים

הוראות סריגה: 

אף אובאלי )יסרג מחוטי גרנדה 
בסיבובים בספירלה(

5 ע"ש

סיבוב 1: 3 ח"ע, החל מע"ש ה- 2 
מהמסרגה, 3 ח"ע בע"ש אחרונה 

)מה שיסובב אותנו לצד השני של 
ע"ש(, 2 ח"ע, הרחבת ח"ע בע"ש 

אחרונה )10 ח"ע(, סמן.

סיבוב 2: הרחבת ח"ע, 2 ח"ע, 
הרחבת ח"ע * 3 פעמים, 2 ח"ע, 

 הרחבת ח"ע * 2 פעמים,
ע' שטוחה לע' האחורית של ח"ע 

הראשון בסיבוב )16 ח"ע(. נסמן 
אותה.

סיבוב 3: ע' שטוחה רפויה ואחידה 
לע' אחורית של כל אחד מ-15 

התפרים הבאים. נגזור את החוט 
תוך השארת כ- 15 ס"מ ונשלוף 

אותו מהתפר. בעזרת מחט נכניס 
אותו תחת הע' השטוחה שסמנו, 

וחזרה, לע' האחורית של הע' 
השטוחה האחרונה בסיבוב. נחזור 
לעשות בחוט שימוש מאוחר יותר 

לתפירת קו תחת האף.

אף משולש )יסרג מחוטי גרנדה/
בייבי שוגר בשורות, למעט 

המסגרת, שתסרג בסיבוב חלקי(

2 ע"ש

שורה 1:  הרחבת ח"ע בע"ש 2 

מהמסרגה )2 ח"ע(, נסמן את 
תחתית ע"ש אליה סרגנו, ע"ש 1 

ונהפוך,

שורה 2: ח"ע 1 באותו התפר, 
הרחבת ח"ע )3 ח"ע(, ע"ש 1 

ונהפוך.

שורה 3: ח"ע 1 באותו התפר, 
ח"ע 1, הרחבת ח"ע בתפר הבא 

)4 ח"ע(, לא נהפוך ונתחיל לסרוג 
סביב במעין צורת אות V באופן 

הבא:

ח"ע 1 נוסף במקום בו סרגנו את 
התפר האחרון בשורה האחרונה,

ח"ע 1 בשורה 1, 3 ח"ע בתחתית 
השורה הראשונה )במקום שסמנו(,

ח"ע 1 בקצה השורה ה- 1 וח"ע 1 
היכן שנסרג התפר הראשון בשורה 

3 )11 ח"ע(.

נגזור את החוט תוך השארת כ- 10 
ס"מ ונשלוף אותו מהתפר. 

בעזרת מחט נכניס אותו תחת 
התפר הבא וחזרה, לע' האחורית 
של ח"ע האחרון שסרגנו, ונחביא 

חוטים.

אוזן כלב קטנה )תסרג מחוטי 
)U גרנדה בשורות בצורת האות

12 ע"ש

שורה 1: 10 ח"ע  החל מע"ש 2 
מהמסרגה, 3 ח"ע בע"ש האחרונה 

)מה שיסובב אותנו לצד השני של ע"ש(, 10 ח"ע )23 ח"ע(, ע"ש 1 ונהפוך.
שורה 2: 10 ח"ע החל מהתפר הראשון, הרחבת ח"ע * 3 פעמים, 10 ח"ע )26 

ח"ע(, נהפוך.
שורה 3: ע' שטוחה 1 באותו התפר, 6 ח"ע, 2 עמ"ק, 2 עמ', 4 הרחבות עמ', 2 

עמ', 2 עמ"ק, 6 ח"ע, ע' שטוחה )30 תפרים(, ע' שטוחה לח"ע 1 בסיבוב.
נגזור את החוט תוך השארת כ- 10 ס"מ ונשלוף אותו מהתפר. בעזרת מחט 

נכניס אותו תחת התפר השני בסיבוב וחזרה, לע' האחורית של הע' השטוחה 
האחרונה בסיבוב. 

כתם פנימי לאוזן כלב )יסרג מחוטי גרנדה בסיבוב(
כמו הסיבוב הראשון של אוזן כלב קטנה. נסיים את הסיבוב בע' שטוחה 
לח"ע ה-1 בסיבוב. נגזור את החוט תוך השארת כ- 10 ס"מ ונשלוף אותו 

מהתפר ונחביא חוטים.

 אוזן כלב גדולה )תסרג מחוטי גרנדה בשורות, למעט המסגרת,
שתסרג בסיבוב(

20 ע"ש

שורה 1: 8 ח"ע, החל מע"ש 2 
מהמסרגה, 3 עמ"ק, 7 עמ', 5 עמ' 

בע"ש האחרונה )מה שיסובב 
אותנו לצד השני של ע"ש(, 7 עמ', 

3 עמ"ק, 8 ח"ע )41 תפרים(, ע"ש 1 
ונהפוך.

שורה 2:  8 ח"ע החל מהתפר 
ה- 1, 5 עמ"ק, 5 עמ', הרחבת עמ' 

* 5 פעמים, 5 עמ', 5 עמ"ק, 8 ח"ע, 
ע' שטוחה לח"ע 1 בסיבוב )46 

תפרים(, לא נהפוך.

סיבוב סיום: 46 ח"ע החל מהתפר 
ה- 1 מסיבוב קודם )46 ח"ע(.

נגזור את החוט תוך השארת כ- 10 
ס"מ ונשלוף אותו מהתפר. בעזרת 

מחט נכניס אותו תחת התפר השני 
בסיבוב וחזרה, לע' האחורית של 

התפר האחרון בסיבוב. 

אוזן ינשוף )* 2 יחידות, מחוטי 
גרנדה או בייבי שוגר(

מחוט גרנדה: נחתוך 8 חוטים 
באורך כ- 30 ס"מ ונקבע אותם 

בהתאם לסרטון ההדרכה. נחתוך 
באורך הרצוי. ניתן לפתוח את 
החוטים על ידי סירוקם במחט 

)בקוף שלה(. היה ורוצים לשלב 
שני צבעים, נחתוך מחצית בצבע 

אחד ומחצית בצבע השני.

מחוט בייבי שוגר: נחזור על אותה 
הפעולה, אך נעשה זאת מ-12 

https://www.youtube.com/watch?v=BrzyouK3u1k&list=PL3fsnlOD-7l9tVhYLdDKU8fJth-_mxqzU


צפו בסרטון ההדרכה המלא לסריגת כובע עם כיסויי אוזניים 6

: כובע עם כיסוי אוזניים: כובע עם כיסוי אוזניים
0-3 חודשים | 3-6 חודשים | 6-12 חודשים

הוראות סריגה: 

 חוטים.
קיבוע הגדילים יעשה בסיבוב 3 של 

הכובע, כאשר בין 2 גדילים יפרידו 
בין 12 ל-15 תפרים.

שיער לכלב )מחוטי גרנדה או 
בייבי שוגר(

נחתוך 3 חוטים באורך כ- 15 ס"מ 
ונקבע אותם באותה שיטה בה 

קבענו את האוזניים, למרכז טבעת 
הקסם. נחתוך את הקצוות באורך 

הרצוי, ונפתח כל אחד מהחוטים תוך 
כדי סירוקם במחט )בקוף שלה(.

צמה )* 2, מחוטי גרנדה או בייבי 
שוגר(

מחוט גרנדה: נחתוך 12 חוטים 
באורך כ- 80 ס"מ, נכניס אותם 
כשהם מקופלים לשניים למרכז 

השורה הראשונה של כיסוי האוזן, 
וניצור גדיל בהתאם לסרטון 

ההדרכה. נחלק את 24 החוטים 
ל- 3 חבילות של 8 חוטים ונקלע 

צמה. נקשור בעזרת חוט נוסף 
קשר כפול, ונכרוך כל קצה חוט 

3-4 פעמים סביב הצמה בכיוונים 
מנוגדים. נקשור קשר כפול נוסף, 
נחביא את קצוות החוטים בתוך 

הגדיל ונחתוך באורך הרצוי. נחזור 
על הפעולה עבור הצמה השנייה.

מחוט בייבי שוגר: נחזור על אותה 
הפעולה, אך נעשה זאת מ-18 

חוטים, ונחלק אותם ל-3 חבילות 
של 12 חוטים.

תלתל )* 3, יסרג בשורות מחוטי 
גרנדה או בייבי שוגר(

נתחבר בע' שטוחה לאחד התפרים 
בסיבוב הראשון של הכובע ונסרוג 

12/14 ע"ש.

נסרוג 3 ח"ע לע' אחורית של כל 
ע"ש, החל מע"ש ה-2 מהמסרגה, 
נסרוג ע' שטוחה לאותו מקום בו 
סרגנו את הע' השטוחה בעזרתה 

התחברנו לכובע. נסרוג ע' שטוחה 
סביב תפר אחר בסיבוב ושוב, 

נסרוג 12/14 ע"ש, נסרוג 3 ח"ע לע' 
אחורית של כל ע"ש, החל מע"ש 2 
מהמסרגה, נסרוג ע' שטוחה לאותו 

מקום בו סרגנו את הע' השטוחה 
לתפר ה- 2. נחזור על התהליך 

פעם נוספת סביב תפר אחר 
בסיבוב הראשון. נגזור את החוט 
תוך השארת כ- 10 ס"מ ונשלוף 

אותו מהתפר. נקשור בעזרת שני 
קצוות החוטים קשר כפול, ונחביא 

אותם בעזרת מחט בין תפרי 
התלתלים. 

אפשרות נוספת היא להכניס 
אותם לתוך הכובע ולקשור אותם 

בקשר כפול.

חיבור האלמנטים לכובע
1.  חיבור האלמנטים לכובעים יעשה בתפירה, בחוט תפירה כפול ומחט 

מתאימה, כאשר כל האלמנטים יתפרו בקצוות החלק השמאלי שלהם למול 
הכובע. 

2.  העיניים יתפרו בשכבות לפני חיבורן לכובע - נתפור אישון על גבי עין 
מתאימה ונוסיף רקמת הבעה, בעזרת החוט, שהשארנו בעת סריגת העין. 

נתפור קו קטן ממרכז האישון ועד לאחת מהע' השטוחות, ונחזור על 
הפעולה פעם נוספת. ניתן לתפור באופן דומה קו נוסף קטן יותר במיקום 
שונה. כאשר נתפור עין כלב, שמורכבת מ- 3 שכבות, לאחר סיום תפירת 

האישון לעין, נתפור אותה לתחתית העין. 
3. אוזני כלב דו שכבתיות יתפרו זו לזו לפני חיבורן לכובע.

4.  הרקמה והסריגה על גבי עין ישנה, והרקמה על גבי עין עצומה עם ריסים, 
יעשו בהתאם לסרטון ההדרכה, לפני חיבור העיניים לכובע.

מיקום האלמנטים על גבי הכובע
 1.  אפים -

אף אובאלי של כלב ייתפר סיבוב אחד או שניים לפני סיום הכובע )לא 
כולל מסגרת הכובע(, ובנוסף, נרקום בעזרת החוט ממנו הוא נסרג קו אנכי 

 קטן כלפי מטה. 
אף משולש של ינשוף ואפרוח ייתפר שני סיבובים לפני סיום הכובע )לא 

כולל מסגרת הכובע(.
2. עיניי החיות יתפרו מעל אפן, כשהן צמודות זו לזו. 

3.  אוזניי החיות יתפרו בסיבוב 3 של הכובע ויפרידו ביניהן 12-15 עמ'. 
נחביא את כל החוטים העודפים.

סריגה נעימה! 

https://www.youtube.com/watch?v=BrzyouK3u1k&list=PL3fsnlOD-7l9tVhYLdDKU8fJth-_mxqzU


צפו בסרטון ההדרכה המלא לסריגת כובע עם כיסויי אוזניים 7

מבנה הכובעים, סוגי וצבעי החויטם
0-3 חודשים | 3-6 חודשים | 6-12 חודשים

נספח א' :

כובע כלב 0-3 חודשים
כובע – בייבי שוגר שמנת 

מסגרת – גרנדה מוקה בהיר 
עיניים אובאליות – בייבי שוגר שמנת

תחתית עין אובאלית – גרנדה מוקה בהיר
אישונים – גרנדה שחור

אף אובאלי – גרנדה חום
צמות – גרנדה חום

סרט סביב הצמות – גרנדה מוקה בהיר 
אוזן גדולה – גרנדה חום

אוזן קטנה – גרנדה חום ורוד

כובע כלב 3-6 חודשים
כובע – בייבי שוגר ורוד

מסגרת – גרנדה חום ורוד
עיניים אובאליות – בייבי שוגר שמנת

תחתית עין אובאלית – גרנדה מוקה בהיר
אישונים – גרנדה שחור

אף אובאלי – גרנדה חום ורוד
צמות – גרנדה מוקה בהיר

סרט סביב הצמות – גרנדה חום ורוד
אוזן גדולה – גרנדה מוקה בהיר

אוזן קטנה – גרנדה חום ורוד
כתם באוזן )ייתפר לאוזן הקטנה( – גרנדה מוקה בהיר

כובע כלב 6-12 חודשים
כובע – בייבי שוגר אפור

מסגרת – גרנדה ורוד עתיק
עיניים אובאליות – בייבי שוגר שמנתת

חתית עין אובאלית – גרנדה ורוד עתיק
אישונים – גרנדה שחור

אף אובאלי – גרנדה חום
צמות – גרנדה מוקה בהיר

סרט סביב הצמות – גרנדה חום ורוד
אוזן גדולה – גרנדה חום ורוד וגרנדה מוקה בהיר

שיער – גרנדה מוקה בהיר

צבעי החוטים
חוטי בייבי שוגר :שמנת 135002, ורוד 135004, אפור 135005, כחול בהיר 13507, צהוב 

135007, לבן 135001, ירוק 135008. 

חוטי גרנדה: מוקה בהיר 64023, שחור 64018, ורוד עתיק 64033, חום 85747, חום 
ורוד 64103, פוקסיה זוהר 64064, לילך 64009, צהוב חלמון 64017, כתום 64037, 

סגול פוקסיה חציל  64060.

מבנה הכובעים, סוגי וצבעי החויטם

https://www.youtube.com/watch?v=BrzyouK3u1k&list=PL3fsnlOD-7l9tVhYLdDKU8fJth-_mxqzU
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כובע ינשוף 0-3 חודשים
כובע – בייבי שוגר ורוד

מסגרת – בייבי שוגר שמנת
עיניים עגולות בינוניות – בייבי שוגר שמנת

אישונים – גרנדה שחור
אף משולש – בייבי שוגר אפור

צמות – גרנדה פוקסיה זוהר
סרט סביב הצמות – בייבי שוגר שמנת

אוזניים – גרנדה פוקסיה זוהר

כובע ינשוף 3-6 חודשים
כובע – בייבי שוגר אפור

מסגרת – בייבי שוגר שמנת
עיניים עגולות קטנות – בייבי שוגר אפור

עיניים עגולות גדולות – בייבי שוגר שמנת
אישונים – גרנדה שחור

אף משולש – גרנדה לילך
צמות – בייבי שוגר כחול בהיר

סרט סביב הצמות – גרנדה לילך
אוזניים – בייבי שוגר כחול בהיר

כובע ינשוף 6-12 חודשים 
כובע – בייבי שוגר צהוב

מסגרת – גרנדה ורוד עתיק
עיניים עגולות גדולות – בייבי שוגר שמנת

רקמה "עיניים ישנות" על פי סרטון ההדרכה – בגרנדה שחור
אף משולש – גרנדה מוקה בהיר

צמות – גרנדה חום ורוד
סרט סביב הצמות – גרנדה ורוד עתיק

אוזניים – גרנדה חום ורוד וגרנדה ורוד עתיק

צבעי החוטים
חוטי בייבי שוגר :שמנת 135002, ורוד 135004, אפור 135005, כחול בהיר 13507, צהוב 

135007, לבן 135001, ירוק 135008. 

חוטי גרנדה: מוקה בהיר 64023, שחור 64018, ורוד עתיק 64033, חום 85747, חום 
ורוד 64103, פוקסיה זוהר 64064, לילך 64009, צהוב חלמון 64017, כתום 64037, 

סגול פוקסיה חציל  64060.

מבנה הכובעים, סוגי וצבעי החויטם
0-3 חודשים | 3-6 חודשים | 6-12 חודשים

מבנה הכובעים, סוגי וצבעי החויטםנספח א' :

https://www.youtube.com/watch?v=BrzyouK3u1k&list=PL3fsnlOD-7l9tVhYLdDKU8fJth-_mxqzU
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כובע אפרוח 0-3 חודשים
כובע – בייבי שוגר שמנת

מסגרת – גרנדה צהוב חלמון
עיניים עגולות בינוניות – בייבי שוגר לבן

אישונים – גרנדה שחור
אף משולש – גרנדה צהוב חלמון

צמות – גרנדה כתום
סרט סביב הצמות – גרנדה צהוב חלמון

תלתלים – 2 גרנדה צהוב חלמון ו- 1 כתום

כובע אפרוח 3-6 חודשים
כובע – בייבי שוגר צהוב

מסגרת – גרנדה ורוד עתיק
עיניים עגולות בינוניות – בייבי שוגר לבן

רקמה ""עין עם ריסים" על פי סרטון ההדרכה – גרנדה שחור
אף משולש – גרנדה לילך

צמות – גרנדה לילך
סרט סביב הצמות – גרנדה ורוד עתיק

תלתלים – 3 בגרנדה ורוד עתיק

כובע אפרוח 6-12 חודשים
כובע – בייבי שוגר ירוק

מסגרת – גרנדה לילך
עיניים קורצות – בייבי שוגר לבן וגרנדה שחור

אף משולש – גרנדה פוקסיה חציל
צמות – גרנדה פוקסיה חציל

סרט סביב הצמות – גרנדה לילך
תלתלים – 3 בגרנדה פוקסיה חציל

צבעי החוטים
חוטי בייבי שוגר :שמנת 135002, ורוד 135004, אפור 135005, כחול בהיר 13507, צהוב 

135007, לבן 135001, ירוק 135008. 

חוטי גרנדה: מוקה בהיר 64023, שחור 64018, ורוד עתיק 64033, חום 85747, חום 
ורוד 64103, פוקסיה זוהר 64064, לילך 64009, צהוב חלמון 64017, כתום 64037, 

סגול פוקסיה חציל  64060.

מבנה הכובעים, סוגי וצבעי החויטם
0-3 חודשים | 3-6 חודשים | 6-12 חודשים

מבנה הכובעים, סוגי וצבעי החויטםנספח א' :

https://www.youtube.com/watch?v=BrzyouK3u1k&list=PL3fsnlOD-7l9tVhYLdDKU8fJth-_mxqzU

