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 קיצור תכים קרושה
 = עין שרשרת ע"ש

 תך/תכים

 על המסרגה = ללפף חוט ללפף

 ] [ רמזים והערות בסוף כל שורה כתובות בסוגרים מרובעים בפונט נטוי ובכחול כדי לעזור ולכוון אתכם.

 

 
 

 1: לסרוג ימני משטח

 :(Herringbone )"עצם הדג/ האידרה"משטח הצד תך מיוחד 
 

 
 

 
 
 
 

 מנוגד צבע = A צבע
 B  =Caron Cakeצבע 

אידרה עצם הדג/: התך דוגמת

(Herringbone:) 

 
 ארבע שורות דוגמה של  -
 Bשורות של  2 -ו Aשורות של  2 -
 וט"פמ ח"ק "עט ;תכים 4כפולות של  -      

. 

 קדמי חובק עמודתך טוניסאי =  "קח מ"עט

מקדימה סביב שני החוטים האנכיים ללפף ולהכניס מסרגה 
 2ללפף ולמשוך דרך , ללפף ולהוציא לולאה, של התך הבא

על  האחרונהלולאה להשאיר את ה  פעם אחתלולאות 

 התך.הלולאה מאחורי על לדלג , המסרגה

 
 



 קריטי שמתח הסריגה של התכים במשטח הזה יתאים למתח הסריגה של התכים במשטח המרכזי.  זה
 יהיו השלמים שהמשטחים יבטיח זה'(. אינצ 3"מ )ס 7.6=  שורות 10אינצ'(;  ¼ 2"מ )ס 5.7=  תכים 10

 .האורך באותו
 

 חזור.שורה מושלמת אחת כוללת שורת הלוך ושורת . שורות 188בכל משטח צידי יהיו 
 
 

 ע"ש. 37(, Jמ"מ ) 6ומסרגה טוניסאית  ]צבע מנוגד[ Aצבע עם שורת בסיס: 
להכניס את המסרגה לקשת האחורית של ע"ש השנייה מהמסרגה ולהוציא לולאה. לחזור בעבור כל  :1שורה 

 לולאות על המסרגה. 37אחת מע"ש. צריך להיות לכם 
 

 על שורת החזור עד שנשארת רק לולאה אחת על המסרגה.לולאות; לחזור  2: ללפף ולמשוך דרך שורת חזור
 
 

)תך טוניסאי פשוט( קובעות כי עליכם להוציא דרך הלולאה הראשונה )בעקרון  : רוב ההוראות לט"פהערה
לולאות עד שנותרת לולאה אחת. אני מצאתי כי הקצה השמאלי של  2לעשות ע"ש( ואז ללפף ולמשוך דרך 

העבודה הרבה יותר מסודר אם אתם מדלגים על סריגת הע"ש בתך הראשון של שורת החזור, מלפפים ומושכים 
לולאות כל הדרך בחזרה. כך גם קל יותר לראות איפה להכניס את המסרגה בתך האחרון של שורת  2דרך 

 ההלוך. 
 הקצה השמאלי צריך להיראות כמו שהוא היה נוצר עם רצף תכים שנראים כמו ח"ע.

 

 
 

על המסרגה היא הלולאה של התך הראשון. ט"פ בשתי  הלולאה: שורת הלוך: ט"פ בתך השני 2שורה 
הלולאות האחרונות שעל  2ב  B [ Caron Cake]  צבע: ט"פ החלפה לשורת חזורת של התך האחרון; הלולאו

 המסרגה.
 

התכים האחרונים של שורת החזור  2מעידות על החלפת צבע. החלפת הצבע מתבצעת ב  קו תחתוןשורות עם 
 הקודמת. 

ט"פ בתך השני, *טע"מ ח"ק סביב שני החוטים האנכיים  .הראשון התךשל  היא המסרגה עלש הלולאה :3שורה 
 התכים 2 ב"פ טתכים.  2התכים הבאים*; לחזור מ * עד * עד שנשארים  3של התך הבא, ט"פ בכל אחד מ 

 להשלים את שורת החזור. .האחרון בתך הלולאות בשתי"פ ט .האחרונים

 הלולאות האחרונות של שורת החזור. 2ב  ]צבע מנוגד[ Aצבע לט"פ החלפה  :4שורה 

: ט"פ בתכים השני, השלישי והרביעי, * טע"מ ח"ק סביב שני החוטים האנכיים של  התך הבא, ט"פ בכל 5שורה 
התכים האחרונים. להשלים את  4ט"פ ב . תכים 4התכים הבאים*, לחזור מ * עד * עד שנשארים  3אחד מ 

 שורת החזור.

 הלולאות האחרונות של שורת החזור. 2ב   B עצב: ט"פ החלפה ל6שורה 

 שורות.  188סה"כ של שיש עד  6 - 3לחזור על שורות 

כאשר אתם עושים את שורת ההלוך, וודאו שיש  37זה רעיון טוב לספור את התכים שלכם ולוודא שיש לכם 
יותר או לולאה פחות ט"פ  בין כל תך חובק. אם לא תשלימו את הטע"מ ח"ק נכון, תהיה לכם או לולאה  3

 על המסרגה. אל תדלגו על התך בחוט האנכי שלפני התך האחרון.



 
 סגירה )שורת הלוך(: 

*לולאה אחת על המסרגה, להכניס את המסרגה לתוך הלולאה הקדמית של החוט האנכי הבא, ללפף ולמשוך 
 לאורך השורה במתח רפוי. לחזור* . לולאה אחת על המסרגה ;דרך שתי הלולאות

 
 די:יאימרה של המשטח הצ

חוט מע"ש הראשונה של ם הרילועם ח"ע עומד בתך הראשון בסוף שורת ט"פ הראשונה  A צבע . לחבר1

לחוט שסחבתם  ומתחתשורת הבסיס. זה ימקם את התך הראשון של הפינה.  להכניס את המסרגה לתך הבא 
 לחתוך את החוט ולמשוך את הלולאה.  ח"ע[ 188]בגב של המשטח ולסרוג ח"ע בתך הסופי של כל שורה. 

 
עם ח"ע עומד בתך   Aצבע: לחבר את השורה מצד ימין לסגורשל המשטח פונה אליכם,  כשצד ימין. 2

תכים עד הסוף. לחתוך את החוט ולמשוך את ההראשון ובסוף של שורת הט"פ הראשונה; ח"ע בכל אחד מ
 .ח"ע[ 188]הלולאה  

 
 

 תנאי שימוש
 שמוגנת תחת חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים.זו דוגמה/פרסום  .1
 הדוגמה/פרסום יכולה לשמש לשימוש אישי בלבד. .2
העתקות או הפצות בכל דרך אפשרית כולל מכני או אלקטרוני, כולל דיוור, סריקה או תשדירי דואר  .3

 אלקטרוני אסורים.
 ה/פרסום עצמו.ניתן לפרסם קישורים לדוגמה/הוצאה באתרי רשתות חברתיות, אבל לא את הדוגמ .4
הפריט הזה יכול להיעשות כמתנה או תרומה. אם אתם מוכרים את הפריט, בבקשה צרו איתי קשר  .5

 .purrfectamewsments@gmail.comקודם ב 
יופיעו בגרסאות של דוגמה זו נבדקה ונבחנה בשביל שתהיה מדויקת. תיקונים ושיפורים נוספים  .6

 דוגמה/פרסום זה.
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