פרויקט לסרוג יחד  YLAקובץ הכנה
האם אתם מחכים כבר להתחיל? פרויקט לסרוג יחד  YLAארבע העונות עומד להתחיל ב  4בינואר  .2017הקובץ הזה
נותן לכם את המידע הכרחי כדי להכין את עצמכם לפרויקט .בבקשה קראו בתשומת לב .אם אתם מסתדרים עם תכי
הקרושה הבסיסיים אתם מסוגלים להצטרף לפרויקט לסרוג יחד .YLA
ההשראה לפרויקט לסרוג יחד  YLAמגיעה מארבע העונות .לכל עונה יש את הקסם שלה והצבעים היפים שלה .אנחנו
תכננו את שילוב הצבעים כשהעונות בדמיוננו .איזו עונה מועדפת עליכם? בבקשה בדקו את ערכות הצבעים הרשמיות
בחנות המקוונת שלנו.

חומרים
 15חבילות  Caron Simply Softאו Stylecraft Special DK
 2מסרגות קרושה (ראו מידע על קנה המידה בשביל הגודל)
קופסה של סמני תכים
מחט סריגה
מספריים

תאריכי פרסום
כדי לתת לכולם זמן לעבוד על הפרויקט ,ההוראות יפורסמו פעם בשבועיים .יהיו  8חלקים .אנחנו מכוונים לפרסום
ההוראות בשעה  10:00בבוקר (שעון הולנד) .אתם יכולים להוריד את ההוראות בבלוג שלנו ובקבוצה המיוחדת של
הפרוייקט בפייסבוק.
הוראות חלק  :1יום רביעי 04/01/2017
הוראות חלק  :2יום רביעי 18/01/2017
הוראות חלק  :3יום רביעי 01/02/2017
הוראות חלק  :4יום רביעי 15/02/2017
הוראות חלק  :5יום רביעי 01/03/2017
הוראות חלק  :6יום רביעי 15/03/2017
הוראות חלק  :7יום רביעי 29/03/2017
הוראות חלק  :8יום רביעי 12/04/2017
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טבלת צבעים
 כפי שאתם, יש. צבעים שונים11  חבילות ב15  השתמשנו ב.Caron Simply Soft השמיכה המקורית נסרגה עם
 לסתיו, חבילות מהצבע המרכזי4  אביב וקיץ השתמשנו ב, לעונות חורף. צבע אחד מרכזי,יכולים לראות בתמונות
. חבילות5 השתמשנו ב
.כאן אתם יכולים לראות את תוכן חבילות החוטים לעונות השונות
Caron
Autumn סתיו

Stylecraft
Autumn סתיו

Caron Winter
חורף

Stylecraft
Winterחורף

Caron Spring
אביב

1x Bone
1x עצם

1x Stone
1x אבן

1x White
1x לבן

1x White
1x לבן

1x Soft Pink
1x ורוד רך

1x Pumpkin
1x דלעת

1x Spice1x
תבלין

1x Grape
1x ענב

1x Violet
1x ויולט

1x Plum Wine
1x יין שזיפים

Stylecraft
Spring
אביב
1x Candy
Floss
1x צמר גפן
מתוק
1x Pale Rose
1x ורד חיוור

Caron
Summer
קיץ
1x White
1x לבן

Stylecraft
Summer
קיץ
1x White
1x לבן

1x
Superduper
Yellow
1x -צהוב סופר
דופר
1x
Limelight1x
אורות במה
1x Cobalt
Blue
1x כחול
קובלט
1x Royal Blue
1x כחול
מלכותי
1x Grape
1x ענב
1x
Watermelon
1x מלון

1x Citron
1x אתרוג

1x Autumn
Red
1x אדום סתיו
1x Harvest
Red
1x אדום קציר

1x Claret
1x קלרט

1x Iris
1xאיריס

1x Lobelia
1x לובליה

1x Sage
1x מרווה

1x Sage
1x מרווה

1x Lipstick
1x שפתון

1x Sherbet 1x
שרבט

1x
Strawberry1x
תות

1x Shrimp
1x חסילון

1x Pistachio
1x פיסטוק

1x Meadow
1x אחו

1x Robin’s
Egg
1x ביצת אדום
החזה
1x Pagoda
1xפגודה

1x Teal
1x כחול-ירוק

1x Orchid
1x סחלב

1x Wisteria
1x ויסטריה

1x Gold
1x זהב
1x Burgundy
1x בורגונדי

1x Saffron
1x זעפרן
1x Burgundy
1x בורגונדי

1x Blue Min
t1x כחול מנטה
1x Ocean
1x אוקיינוס

1x Turquoise
1x טורקיז
1x Petrol
1x בנזין

1x Saffron
1xזעפרן
1x Storm Blue
1x כחול סערה

1x Light
Country
Peach
1x אפרסק
כפרי בהיר
1x Chocolate
1x שוקולד

1x Apricot
1x משמש

1x Purple
1x סגול

1x Emperor
1x קיסר

1x Sunshine
1x קרן שמש
1x Light
Country Blue
1x כחול כפרי
בהיר
1x
Blackberry1x
אוכמניות

1x Clematis
1x קלמטיס

1x Red
1x אדום

1x Matador
1x מטדור

1x Walnut
1x אגוז

1x Cool Green
1x ירוק קריר

1x Aspen
1x צפצפה
רעדנית

1x Sparkle
Violet
1x ויולט מנצנץ

1x ByClaire
Sparkle Lila
1x לילך מנצנץ
של קלייר

1x Mango
1x מנגו

1x Sunshine
1x קרן שמש

1x Sparkle
Red
1x אדום מנצנץ

1x ByClaire
Sparkle Red
1x אדום מנצנץ
של קלייר

2x Sparkle
Snow
2x שלג מנצנץ

2x ByClaire
Sparkle Silver
2x כסוף מנצנץ
של קלייר

2x Off White
2x אוף וויט

2x Cream
2x קרם

2x Sparkle
Fuchsia
2x פוקסיה
מנצנצת

4x Cloud Blue
4x כחול ענן

4x Soft Green
4x ירוק רך

4x Duck Egg
4x ביצת ברווז

4x Green
4x ירוק

2x ByClaire
Sparkle
Fuchsia
2x פוקסיה
מנצנצת של
קלייר
4x Kelly
Green
4x ירוק קלי

5x Taupe
5x חום-אפור

5x Mocha
5x מוקה

4x Soft Blue
4x כחול רך

1x Grass
Green
1x ירוק דשא
1x
Turquoise1x
טורקיז
1x Royal
1x רויאל
1x Magenta
1x ארגמן
1x Fondant
1x פונדנט
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האם אתם מעדיפים ליצור שילובי צבעים משלכם או להשתמש בחוטים אחרים? תצטרכו לחשב את כמות החוט שתצטרכו
בעצמכם חבילה של  Caron Simply Softשוקלת  170גר' ( 6אונקיות) עם אורך של  288מטר ( 315יארד) .חבילה
של  Stylecraft Special DKשוקלת  100גרם ( 3.5אונקיות) עם אורך של  295מטר ( 322יארד).
אנחנו נעריך אם תזמינו את החוטים מאיתנו .נאהב לייעץ לכם על יצירת שילוב הצבעים שלכם.

מסרגות קרושה
אנחנו השתמשנו במסרגת קרושה בגודל  5מ"מ (  8/Hארה"ב) לחלק המרכזי של הפרויקט ,ובגודל  5.5מ"מ ( 9/Iארה"ב)
לחלק מהסיבובים( .ל  Stylecraft Special DKגודל  4מ"מ ( 6/Gארה"ב) ו  4.5מ"מ ( 7ארה"ב)) .כיוון שלכל אחד יש
מתח סריגה שלו ,אולי תצטרכו להשתמש בגודל מסרגה גדול יותר או קטן יותר .אתם יכולים לגלות זאת ביצירת דוגמית
לקנה מידה .הדוגמית מאפשרת לכם לבדוק אם התכים שלכם תואמים למתח הסריגה של ההוראות.

דוגמית קנה מידה
הכינו דוגמית קנה מידה כדי לקבוע האם יש לכם את מתח הסריגה הנכון ,כדי שלשמיכה שלכם יהיו את אותם מימדים
כמו המקור .זו לא בעיה אם אתם לא רוצים להכין את הדוגמית ,אבל השמיכה שלכם עשויה לצאת גדולה יותר או קטנה
יותר מהמקור ואתם עלולים להסתכן בכך שייגמר לכם החוט .בבקשה חישבו על כך .
לסרוג  13עיני שרשרת  2 +עיני שרשרת 1 ,עמוד בעין שרשרת ה  3מהמסרגה (נספר כעמוד ראשון) 12 ,עמודים ,להפוך
את העבודה 3 ,עיני שרשרת 12 ,עמודים .לחזור על כך עד שיש לכם  7שורות של עמודים .הדוגמית שלכם צריכה להיות
בגודל  10X10ס"מ ( 4X4אינץ') .אם הדוגמית גדולה יותר ,השתמשו במסרגה קטנה יותר .אם הדוגמית קטנה יותר ,נסו
להשתמש במסרגה גדולה יותר.
האם אתם משתמשים ב  ?Stylecraft Special DKהדוגמית שלכם תהיה קטנה יותר ואמורה להיות בערך בגודל 9X9
ס"מ ( 3.5 X 3.5אינץ') .אם הדוגמית שלהם לא בגודל המתאים אתם גם צריכים לשנות את גודל המסרגה.

גודל סופי
גודל השמיכה הסרוגה בחוטי  Caron Simply Softיהיה בערך  165 X 115ס"מ ( 56 X 46אינץ') .השמיכה הסרוגה
ב  Stylecraft Special DKתהיה קטנה יותר ,כ  145 X 105ס"מ ( 55 X 41.5אינץ') .הגודל הסופי יכול להשתנות
מהמקור אם התכים שלכם אינם תואמים את מתח הסריגה בהוראות ,כפי שהסברנו למעלה.

סמני תכים
אנחנו משתמשים בסמני תכים במ גוון מקומות שיעזרו לכם למצוא תכים מסוימים .בבקשה ודאו שיש לכם קופסה של סמני
תכים בהישג יד.

חיבור מדומה
בתיאור ההוראות אנו תמיד מתחילים סיבוב במספר עיני שרשרת ואנו מסיימים בעין שטוחה .כך ההוראות מתאימות גם
למתחילות.
כדי לסיים את השורה שלכם בצורה מסודרת יותר ללא חיבור גלוי אתם יכולים להשתמש בשיטת החיבור המדומה .אתם
גם יכולים להתחיל סיבוב בתך עומד במקום בשרשרת עיניים .האם אתם רוצים לדעת כיצד שיטות אלו עובדות? צפו
בהסבר הברור הזה
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!2017  בינואר4 תהנו בהכנות ואנחנו מקווים שתצטרפו אלינו ב
,בברכה
איבון ולוט
. סגנון חיים וצמרYLA

COPYRIGHT ATTENTION: this pattern is protected by copyright and owned by YLA Lifestyle & Wol. It is not
allowed to make changes to the pattern. It is forbidden to circulate (free) copies.

