
The Penny Drops CAL 

 טיפות פנילסרוג יחד 

 : אימרה למשטח המרכזי4חלק 
 

 
 תכים 50שורות עם  188המשטח המרכזי כולל 

  H/8מ"מ  5מסרגת קרושה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :בקרושה קיצורי תכים
 = עין שרשרת ע"ש

 תך/תכים
 רווח/רווחים

 = חצי עמוד ח"ע
 ח"ע עומד = חצי עומד עומד

 = עמוד מקוצר עמ"ק
 עמ"ק עומד = עמוד מקוצר עומד

 עמ' = עמוד
 עמ' עומד = עמוד עומד

 עמ"ק ח"ק = עמוד מקוצר חובק קדמי
 עמ"ק ח"א = עמוד מקוצר חובק אחורי

 חובק קדמיעמ' ח"ק = עמוד 
 יורעמ' ח"א = עמוד חובק אח

 עמכ"פ = עמוד כפול
 

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

 .טחסגירה בסוף המש

 שורת  בסיס של המשטח

 
 ימיןצד 

 
משטח 
 מרכזי

 משטח  צד שמאל משטח צד ימין



 הערות נוספות:

יתאים למתח  תכי הקרושהזה קריטי שמתח הסריגה של (. H/8מ"מ ) 5מסרגת הקרושה המוצעת היא 
 הטוניסאים במשטחים כדי שהאימרה לא "תכווץ" או "תמתח" את האורך של המשטח.  הסריגה של התכים

 אינץ'( ¼ 2ס"מ ) 5.7תכים =  10מתח סריגה : 

אני משתמשת בסיבוב ללא עיני שרשרת או כמעט ללא עיני שרשרת בכל הפרוייקטים שלי בקרושה. עבור  .1
, עמ' להפוך, עמ"ק באותו תך; עבור עמ', ע"ש, להפוך, ח"ע באותו תך; עבור עמ"ק, ע"ש, להפוךח"ע, 

ועמכ"פ באותו להפוך ע"ש,  2באותו תך.  אני לא משתמשת בהם בעבודה זו, אבל עבור עמכ"פ, אני אסרוג 
 התך.  

 רשרת מבולגנת.זה מבטיח שוליים יותר יציבים בלי חורים והתך האחרון בשורה נראה כמו תך ולא כמו ש
 

שורות. אני אגיד לכם מתי לחתוך את  2 אני סוחבת את החוט שלי ככל שאני יכולה ובתנאי שזה לא יותר מ .2
 5ס"מ ) 13עם הרבה פחות קצוות לאריגה בסוף. השאירו קצוות של תסיימו החוט שאתם מחליפים. אתם 

 אינץ'( לארוג בסיום. 
 

       

 )שורת הבסיס בתחתית, שורת הסגירה למעלה(.מרה במשטח הימני יהשלמה של הא

 . הצד השמאלי )אחורי( של העבודהושורות זוגיות הן  צד ימין של העבודה )קידמי(זוגיות הן -שורות אי

  כם:של, שורת בסיס בצד ימין כםאלישל המשטח פונה  כשצד ימין

 Caron Cakesב  םהשתמשת שבו מנוגד צבע=   A צבע

 B   =Caron Cake צבע

. בשביל השמיכה הכחולה, אני Caron Cakes= צבע מנוגד נוסף שאתם יכולים לבחור במקום   Cצבע 
(. תלוי "איפה אתם בעוגה", יתכן ותמצאו את זה oatmealבחרתי לבן ובשביל השמיכה בצבע אפרסק, קווקר )

 כלא מספיק מנוגד.

 תכים בשורת האימרה. 188צריכים להיות גם לכן שורות של ט"פ ו 188יש  ספירת תכים:
 
 

או תפסידו תך זה ככל הנראה יקרה בסוף של השורות. יתכן ותרצו לשים סמני תרוויחו אם אתם  סמני תכים:
 תכים משני הקצוות.  5תכים 

 

חוט מע"ש הפותחת של  ולהריםבתך הראשון בסוף שורת הט"פ הראשון עומד עם ח"ע   Aצבע חברו  :1שורה 

את המסרגה לתך הבא ותחת החוט שנסחב בצד  להכניסשורת הבסיס. זה ימקם את התך הראשון בפינה; 
 [והלאה עכשיו תכים 188]. להפוךע"ש,  1.  ח"ע בכל אחד מהתכים לאורך השורהוהאחורי של המשטח 

 



 
 188] .אינץ' [ 5ס"מ/  13זנב של  להשאיר] לנתק. להפוךובכל תך עד לסוף השורה.  ההיפוך: עמ"ק בתך 2שורה 
 תכים[

 
בצבע להשתמש  8 ו 7, 6, ובשורות Cאו   Bבצבע להשתמש  5 ו 4, 3: שורות פשוטה אריגת סלהם  3-8שורות 

A . 
 

 מעידות על שינוי צבע קו תחתישורות עם 
 

 3עם עמ"ק עומד בתך הראשון, עמ' ח"ק ב  או צבע מנוגד אחרC [Caron Cake ]או   Bבע צלחבר : 3שורה 
התכים הבאים. *  4 התכים הבאים, עמ' ח"א ב 4* עמ' ח"ק ב , התכים הבאים 4התכים הבאים, עמ' ח"א ב 

 188] . להפוךע"ש,  1התכים הבאים, עמ"ק בתך האחרון,  3עמ' ח"ק ב , תכים 4* עד שנותרים   לחזור מ * עד
 תכים[ 

עמ'  3עמ' ח"ק,  4קבוצות של  22עמ' ח"א,  4קבוצות של  23עמ' ח"ק,  3בתחילת השורה, צריכים להיות: עמ"ק 
 .ח"ק ועמ"ק בסוף השורה

 
התכים  4התכים הבאים, * עמ' ח"א ב  4התכים הבאים, עמ' ח"ק ב  3, עמ' ח"א  ב ההיפוךבתך  עמ"ק :4שורה 

 קהתכים הבאים, עמ" 3תכים, עמ' ח"א ב  4 נותריםהתכים הבאים.* לחזור מ * עד * עד ש 4הבאים, עמ' ח"ק ב 
 תכים[  188]  .להפוךע"ש,  1בתך האחרון, 

 
 4התכים הבאים. * עמ' ח"ק ב  4התכים הבאים, עמ' ח"א ב  3, עמ' ח"ק ב ההיפוךבאותו תך של : עמ"ק 5שורה 

התכים  3ח"ק ב עמ' , תכים 4* עד שנותרים   התכים הבאים. * לחזור מ * עד 4התכים הבאים, עמ' ח"א ב 
 תכים[  188] . להפוך .לנתק חוט, הבאים, עמ"ק בתך האחרון

 
 

 התכים החובקים בחלק הזה הפוכים לאלו בשלוש השורות הקודמות כדי לתת אפקט ל"אריגת הסל"
 

התכים  4התכים הבאים, עמ' ח"א ב  3עמ' ח"ק ב עמ"ק עומד בתך הראשון, עם   Aצבע לחבר : 6שורה 
תכים. עמ'  4* עד שנותרים   התכים הבאים. * לחזור מ * עד 4 התכים הבאים, עמ' ח"א ב 4ב  מ' ח"קעהבאים. *

 תכים[  188] . להפוךע"ש,  1התכים הבאים, עמ"ק בתך האחרון,  3ח"ק ב 
 

התכים  4התכים הבאים, * עמ' ח"א ב  4התכים הבאים, עמ' ח"ק ב  3, עמ' ח"א  ב ההיפוך: עמ"ק בתך 7שורה 
התכים הבאים, עמ"ק  3תכים, עמ' ח"א ב  4 נותריםהתכים הבאים.* לחזור מ * עד * עד ש 4ח"ק ב  הבאים, עמ'

 תכים[  188]  להפוךע"ש,  1בתך האחרון, 
 

 4התכים הבאים. * עמ' ח"ק ב  4התכים הבאים, עמ' ח"א ב  3עמ' ח"ק ב , ההיפוךבאותו תך של עמ"ק  :8שורה 
התכים  3עמ' ח"ק ב  ,תכים 4* עד שנותרים   הבאים. * לחזור מ * עדהתכים  4 התכים הבאים, עמ' ח"א ב

 תכים[  188] . להפוך .לנתק חוט. הבאים, עמ"ק בתך האחרון
 

 .להפוךע"ש,  1, עמ"ק בכל אחד מהתכים לאורך, עם עמ"ק עומד Cאו  B ][Caron Cakeצבע לחבר : 9שורה 
 תכים[  188]
 

ולחבר  לנתק חוט. עמ"ק ח"ק בכל תך לאורך עד לתך האחרון, ח"ע בתך האחרון ,ההיפוךח"ע בתך   :10 שורה
 תכים[  188] . להפוךע"ש,  1, [8]שנסחב משורה   Aצבע 

 
* עד שנותר תך אחד,  לדלג. * לחזור מ * עד 1ע"ש,  1, * עמ' בתך הבא, ההיפוך באותו תך של: עמ' 11שורה 

 ע"ש[ 1רווחים של  93 ועודעמ'  95תכים=  188] . להפוךעמ' בתך האחרון, 
 

מקדימה ]עם ח"ע עומד בתך הראשון, *עמ' ברווח עליו דלגתם בשורה הקודמת   Cאו   Bצבע לחבר : 12שורה 
 188 ] .להפוךע"ש,  1, ח"ע בתך הבא. * לחזור מ * עד * עד שנותר תך אחד, ח"ע בתך האחרון, ע"ש[ 1 ל

 [ח"ע 95 ועודעמ'  93= תכים



 
* עד  לדלג. * לחזור מ * עד 1ע"ש,  1לדלג על התך הבא * עמ' בתך הבא,  ,ע"ש 1, ההיפוךעמ' בתך  :13שורה 

 ע"ש[ 1רווחים של  93 ועודעמ'  95תכים=  188] . לנתק חוטהתכים האחרונים,  2תכים, עמ' ב  2שנותרו 
 

עמ' בתך עליו דילגנו בשורה *ח"ע בתך הבא, , עם ח"ע (11 משורה שנסחב)  Aצבע לחבר : 14שורה 
 ח"ע[ 95 ועודעמ'  93= תכים 188 ] .להפוךע"ש,  1 ,*, ח"ע בתך האחרון * עד הקודמת.* לחזור מ

 
 תכים[  188]  .לנתק חוט. בכל תך לאורךההיפוך ו: ח"ע בתך 15שורה 

 מרה בצד השני של המשטחיאת הא להשלים

  צד שמאל של העבודהוהשורות הזוגיות הן  צד ימין של העבודהזוגיות הן -השורות האי

 , שורת סגירה מצד ימין שלכם:אליכם פונהשל המשטח  ןכאשר צד ימי

 
ע"ש,  1ח"ע בכל אחד מהתכים, , עם ח"ע עומד בתך הראשון בסוף של שורת הט"פ  Aצבע לחבר  :1שורה 
 תכים[  188]  .להפוך

 למעלה. 15עד  2לחזור על שורות  

 

 

 תנאי שימוש

 דוגמה/פרסום שמוגנת תחת חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים.זו  .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.
 לא את הדוגמה/פרסום עצמו. ניתן לפרסם קישורים לדוגמה/הוצאה באתרי רשתות חברתיות, אבל .4
הפריט הזה יכול להיעשות כמתנה או תרומה. אם אתם מוכרים את הפריט, בבקשה צרו איתי קשר קודם  .5

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

 דוגמה/פרסום זה.
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