
סל אחסון מריבועי גראני הוראות סריגה

קיצוריםכללי

הנחיות עזר לקריאת הוראות

קנה מידה

מידות

חומרים

הסל בנוי מ- 4 ריבועי גראני, בסיס ריבועי 
ו-2 ידיות.

ע"ש = עין שרשרת     |    ע' שטוחה = עין שטוחה 
ח"ע = חצי עמוד        |    עמ' = עמוד     

ע' מדומה = עין מדומה     

1. סוגריים מרובעים – נסרוג את רצף הפעולות 
המופיע בתוכם, בהתאם לכמות הפעמים, 

שמצוינת מיד אחריהם.
2. סוגריים עגולים – נסרוג את כל התפרים 

המפורטים בתוכם לתפר המצוין מיד אחריהם.
3. בסיום כל סיבוב/שורה תופיע כמות התפרים 

שאמורה להיות בהם בסוגריים עגולים.
4. 2 ע"ש/3 ע"ש בתחילת סיבובי ריבוע הגראני 

נחשבות עמ'.
5. ע"ש 1 בתחילת שורה בבסיס הסל ובידיות 

אינה נחשבת ח"ע.
אינו קריטי לפרויקט. נציין, כי אורך צלע ריבוע 

כ- 36 ס"מ.

משקל הסל כ-500 גרם, גובהו כ-40 ס"מ, לא 
כולל ידיות, רוחבו ועומקו כ-36 ס"מ.

• 2 חבילות KNOTS בצבע #85297, 
• 3 חבילות MALAGA בצבע צהוב #64128 

• 3 חבילות MALAGA בצבע שמנת #64134 
• מסרגות קרושה 6 ו-7 מ"מ

• מחט עם קוף עבה לתפירה ולהחבאת חוטים
• סמנים

• סיכות תפירה
• מספריים

KNOTS | חוטי נוטס
חוטים רכים ונעימים בצבעוניות מתחלפת 

ובעל אפקט של קשרים/נקודות. 
החוטים מכילים 93% אקריליק ו-7% ניילון. 
בכל חבילה כ-100 גרם ו-120 מטר אורך. 

כל חוטי סופרקיט מאושרים בתו תקן איכות 
Standard 100                          לטקסטיל

המבטיח שהחוטים אינם מכילים מוצרים רעילים. 
למידע נוסף סרקו <<

   MALAGA | חוטי מלגה
חוטים איכותיים המבוססים על חומרי גלם 

גרמניים עם צבעים שאינם דוהים. 
החוטים מכילים 100% אקריליק. 

בכל חבילה כ-100 ג"ר ו- 110 מטר אורך.
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כללי
1. נסרוג ברווחים בין מקבצי 3 עמ', למעט סיבוב 10, בו נסרוג לעמ' עצמם.

2.פינה = נסרוג את כל התפרים המופיעים בסוגריים =< )3 עמ', 2 ע"ש, 3 עמ'( לרווח ע"ש הבא, 
למעט סיבוב 10, בו פינה = נסרוג 5 עמ' לרווח ע"ש הבא.

3.יש לסמן ע"ש 3 בתחילת כל סיבוב. כל סיבוב ייסגר בח"ע לאותה ע"ש 3.  

סיבובים 1-4 חוט MALAGA, צבע צהוב, מסרגה 7 מ"מ 
סיבוב 1: טבעת קסם, 2 ע"ש, 2 עמ', ]) 2 ע"ש, 3 עמ' ( לטבעת הקסם[ 3 פעמים,

1 ע"ש, ח"ע 1 לע"ש 3, )4 מקבצים של 3 עמ', 4 רווחים של ע"ש(.
סיבוב 2: 3 ע"ש, 2 עמ' לרווח האחרון מסיבוב קודם, ]פינה לרווח ע"ש הבא[ 3 פעמים, 

3 עמ' לרווח בו התחלנו לסרוג,1 ע"ש וח"ע 1 לע"ש 3 )ארבעה מקבצים של 3 עמ', וע"ש ביניהן(.
3 ע"ש, 2 עמ' לרווח האחרון מסיבוב קודם, 3 עמ' לרווח הבא, סיבוב 3: 

]פינה לרווח ע"ש הבא, 3 עמ' לרווח הבא[ 3 פעמים, 3 עמ' לרווח בו התחלנו לסרוג, 
1 ע"ש וח"ע 1 לע"ש 3 )ארבע פינות, וארבעה מקבצים של 3 עמ'(.

3 ע"ש, 2 עמ' לרווח האחרון מסיבוב קודם, 3 עמ' לכל אחד מ-2 הרווחים הבאים, סיבוב 4: 
]פינה לרווח ע"ש הבא, 3 עמ' ל-2 הרווחים הבאים[ 3 פעמים, 3 עמ' לרווח בו התחלנו לסרוג, 1 ע"ש 

וח"ע 1 לע"ש 3 )ארבע פינות ו- 8 מקבצים של 3 עמ'(. 
ע"ש 1 לביטחון, נגזור את החוט תוך השארת קצה של כ- 15 ס"מ ונשלוף מהתפר. נחביא חוטים. 

נהפוך את העבודה לצידה השמאלי

סיבובים 5-7 חוט KNOTS, מסרגה 7 מ"מ 
סיבוב 5: נתחבר לאחד מרווחי ע"ש בפינות בע"ש 1, 2 ע"ש נוספות, 2 עמ' לאותו הרווח, 

3 עמ' ל-3 הרווחים הבאים, ]פינה לרווח ע"ש הבא, 3 עמ' ל-3 הרווחים הבאים[ 3 פעמים, 
3 עמ' לרווח בו התחלנו לסרוג, 1 ע"ש, ח"ע 1 לע"ש 3 )ארבע פינות ו- 12 מקבצים של 3 עמ'(.

סיבוב 6: 3 ע"ש, 2 עמ' לרווח האחרון מסיבוב קודם, 3 עמ' ל-4 הרווחים הבאים, 
]פינה לרווח ע"ש הבא, 3 עמ' ל-4 הרווחים הבאים[ 3 פעמים, 3 עמ' לרווח בו התחלנו לסרוג, 1 ע"ש, 

ח"ע 1 לע"ש 3 )ארבע פינות ו- 16 מקבצים של 3 עמ'(.
סיבוב 7: 3 ע"ש, 2 עמ' לרווח האחרון מסיבוב קודם, 3 עמ' ל-5 הרווחים הבאים, 

]פינה לרווח ע"ש הבא, 3 עמ' ל-5 הרווחים הבאים[ 3 פעמים, 3 עמ' לרווח בו התחלנו לסרוג,
1 ע"ש, ח"ע 1 לע"ש 3 )ארבע פינות ו- 20 מקבצים של 3 עמ'(.

ע"ש 1 לביטחון, נגזור את החוט תוך השארת קצה של כ- 15 ס"מ ונשלוף מהתפר. 
נחביא חוטים.

נהפוך את העבודה חזרה לצידה הימני

סיבובים 8-10 חוט MALAGA, צבע שמנת, מסרגה 7 מ"מ 
סיבוב 8: נתחבר לאחד מרווחי ע"ש בפינות בע"ש 1, 2 ע"ש נוספות, 2 עמ' לאותו הרווח, 

3 עמ' ל-6 הרווחים הבאים, ]פינה לרווח ע"ש הבא, 3 עמ' ל-6 הרווחים הבאים[ 3 פעמים, 3 עמ' 
לרווח בו התחלנו לסרוג, 1 ע"ש, ח"ע 1 לע"ש 3 )ארבע פינות ו- 24 מקבצים של 3 עמ'(.

סיבוב 9: 3 ע"ש, 2 עמ' לרווח האחרון מסיבוב קודם, 3 עמ' ל-7 הרווחים הבאים,
]פינה לרווח ע"ש הבא, 3 עמ' ל-7 הרווחים הבאים[ 3 פעמים, 3 עמ' לרווח בו התחלנו לסרוג, 

1 ע"ש, ח"ע 1 לע"ש 3 )ארבע פינות ו- 28 מקבצים של 3 עמ'(.
סיבוב 10: 3 ע"ש, 2 עמ' לרווח האחרון מסיבוב קודם,

27 עמ', ]5 עמ' לרווח  הפינה הבא, 27 עמ'[ 3 פעמים, 2 עמ' לרווח בו התחלנו לסרוג, 
)ארבע פינות של 5 עמ', ו- 27 עמ' ביניהן(.

נגזור את החוט תוך השארת קצה של כ- 15 ס"מ ונשלוף מהתפר. 
ניצור ע' מדומה לעמ' הראשון האמיתי בסיבוב. נחביא חוטים. נסרוג עוד 3 יחידות.

הוראות סריגה | ריבוע גראני )4 יחידות(
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במסרגה 7 מ"מ וחוט KNOTS, נחבר בכל פעם 2 ריבועים זה 
לזה לאורך צלע אחת.

נניח 2 ריבועי גראני זה על זה כאשר הצד הימני שלהם פונה 
החוצה. 

נכניס מסרגה למרכז 2 פינות מתאימות )לעמ' ה-3 מתוך 
ה-5( ונתחבר למקום בע"ש 1 ונוסיף ח"ע 1 באותו תפר. 

נסרוג ח"ע 1 בכל 2 תפרים מתאימים לאורך צלע הריבוע. 
ח"ע אחרון יסרג במרכז 2 הפינות הבאות. 

נסרוג ע"ש 1 לביטחון, נגזור ונשלוף את החוט מהתפר.  נחזור 
על הפעולה עוד 3 פעמים עד שכל דפנות הסל יחוברו.

חיבור דפנות הסל לבסיס

חיבור ריבועי הגראני, 
המהווים את דפנות הסל

במסרגה 7 מ"מ וחוט KNOTS נחבר בכל פעם צלע 
אחת של ריבוע גראני לצלע אחת של בסיס הסל.

לתשומת ליבכם – ב-2 מצלעות הבסיס יהיו 
חיבורים קלים מול תפרי השורה הראשונה 

והאחרונה שלו, וב- 2 קצת יותר מורכבים מול 
שורותיו.

כשהצד הימני של אחד מריבועי הגראני פונה 
אלינו, נתחבר בע"ש 1 לתפר בקצה אחת משורות 

החיבור שלו ונסמנה בסמן.

נחזיק את בסיס הסל, כך שצלע החיבור 

הראשונה תכיל את תפרי השורה הראשונה או 
האחרונה, ונחבר כל אחד מ- 31 התפרים על ריבוע 
הגראני לכל אחד מ- 31 התפרים בבסיס הסל תוך 

סריגת ח"ע 1 בכל זוג תפרים מתאימים. 

כשנגיע לשורת חיבור של ריבועי הגראני נסרוג 
בתפר הקיצוני שלה ע' שטוחה. כאשר נצטרך 

לחבר את ריבוע הגראני לשורות הבסיס נעשה 
זאת מול התפר הקיצוני בכל שורה. יחד עם זאת, 
בריבועי הגראני 31 תפרים ואילו הבסיס מכיל 38 
שורות. כדי להתגבר על הפער הזה, בכל חיבור 
רביעי נדלג על שורה אחת בבסיס הסל. בסיום 

הסיבוב נסגור בע' שטוחה לע"ש שסמנו בתחילת 
הסיבוב. ע"ש 1 לביטחון. 

נגזור את החוט תוך השארת קצה של כ- 15 ס"מ 
ונשלוף מהתפר. נחביא חוטים.
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נסרוג בחוט MALAGA בצבע צהוב, 32 ע"ש,

שורה 1: נסרוג לבליטות האחוריות של ע"ש, 
31 ח"ע החל מע"ש 2 מהמסרגה, ע"ש 1 ונהפוך )31 ח"ע(.

שורות 2-38: 31 ח"ע החל מתפר 1, ע"ש 1 ונהפוך )31 ח"ע(. 
ע"ש 1 לביטחון, 

נגזור את החוט תוך השארת קצה של כ- 15 ס"מ ונשלוף 
מהתפר. נחביא חוטים.

בסיס הסל 
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נסרוג סביב פתח הסל בסיבובים במסרגה 7 מ"מ באופן הדוק יותר.
סיבוב 1: בחוט KNOTS נתחבר בע"ש לתפר בקצה שורת חיבור כלשהי. ח"ע 1 
בכל תפר, וע' שטוחה לקצה שורת חיבור. נסיים את הסיבוב בע' שטוחה לקצה 

שורת החיבור בה התחלנו לסרוג את הסיבוב )124 ח"ע ו- 4 ע' שטוחות(.
סיבוב 2: ע"ש 1, 128 ח"ע החל מתפר ראשון, כולל הע' השטוחות, ע' מדומה לח"ע 

1 בסיבוב )128 ח"ע(.
סיבוב 3: בחוט מלגה צהוב נתחבר בע"ש לתפר כלשהו, 128 ח"ע החל מאותו 

תפר, ע' מדומה לח"ע 1 בסיבוב )128 ח"ע(.
סיבוב 4: בחוט מלגה בצבע שמנת נתחבר בע"ש לתפר כלשהו, 128 ח"ע החל 

מאותו תפר, ע' שטוחה לח"ע 1 בסיבוב )128 ח"ע(.
סיבובים 5-6: נמשיך לסרוג באותו צבע - ע"ש 1,  128 ח"ע החל מתפר ראשון, ע' 

שטוחה לח"ע 1 בסיבוב )128 ח"ע(.
את סיבוב 6 נסיים בע' מדומה. נחביא חוטים.

נסרוג בחוט MALAGA בצבע שמנת ובמסרגה 6 מ"מ, 61 ע"ש,
שורה 1: )הצד הימני של העבודה( נסרוג לבליטות האחוריות של ע"ש, 60 ח"ע 

החל מע"ש 2 מהמסרגה, ע"ש 1 ונהפוך )60 ח"ע(.
שורה 2: 60 ח"ע החל מתפר 1, בח"ע אחרון נחליף לצבע צהוב, 

ע"ש 1 ונהפוך )60 ח"ע(.
שורה 3: 60 ח"ע החל מתפר 1, בח"ע אחרון נחליף לצבע שמנת, ע"ש 1 ונהפוך 

)60 ח"ע(. 
שורות 4-5: 60 ח"ע החל מתפר 1, ע"ש 1 ונהפוך )60 ח"ע(. 

בסיום שורה 5, נגזור את החוט תוך השארת קצה של כ- 15 ס"מ ונשלוף מהתפר. 
נחביא חוטים.

בעזרת חוט MALAGA בצבע שמנת ומחט, נתפור 
את הידיות בהמשך לשורות החיבור של ריבועי 

הגראני, תחת החלק שנסרג סביב פתח הסל עד 
לסיבוב 3 )הצהוב( כמודגם בסרטון. 

סריגה נעימה!

פתח הסל

ידיות הסל )2 יחידות(

חיבור הידיות
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