
1 
 

 

 .בסריגת קרושהפרחים  -לסריגה הדרכה 

ליצירת קערת פרחי קרושה.  למשל, !מקרושה מהווים בסיס להמון דברים, למעשה אינסוףפרחים 

 flowers/-behappy.com/crochet-http://www.dalia   המלאה, כאןההדרכה 

 

 אחד לפני ההדרכה, כמה ממילים.רגע 

שקצת משתנה ממורה למורה, מסורגת שפה קרושה, סריגה במסרגה אחת היא שפה. סריגת 

 משתדלת להשתמש במושגים המודייקים, לפעמים יש קצת שינויים.אני לסורגת. 

 ההדרכות שלי מלוות בשרטוט ובהסבר מילולי.

ככתוב  3-3.5במסרגה סרגתי נסרגו מחוט כותנה בסיסי שמגיע במגוון מרהיב של צבעים. הפרחים 

 !בהצלחהמסרגה לחוט. להתאים  –ניתן לסרוג בכל חוט פרחים באריזת החוט. 

 052-2948487מייל או בוואטסאפ שאלה ותהיה אתן מוזמנות לפנות אלי בכל 

com.behappydalia@gmail  

http://www.dalia-behappy.com/crochet-flowers/
mailto:behappydalia@gmail.com
mailto:behappydalia@gmail.com
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  - 1מספר פרח 

 

 : שש עיני שרשרת, סוגרים בעין נסתרת.1שורה 

 סוגרים בעין נסתרת.חצאי עמודים. מתחילים ב שתי עיני שרשרת,  12: 2שורה 

 חצאי עמודים משורה קודמת. 2כל מניפה על  –: שש מניפות 3שורה 

 עמודים בין שתני חצאי עמודים. סוגרים בעין נסתרת. 5 –מניפה 

 תתחדשי, תהני.

---- 

  – 2מספר פרח 

 

 : שש עיני שרשרת, סוגרים בעין נסתרת, יצרנו לולאה1שורה 

 עיניים, סורגים שישה חצאי עמודים, סוגרים בעין נסתרת. 2: עולים 2שורה 

חצאי עמודים, סוגרים בעין  12חצאי עמודים. סה"כ  2סורגים  –: בכל עין משורה קודמת 3שורה 

 נסתרת.

סוגרים חצי עמוד.  \עיניים באויר  4 \חצאי עמודים משורה קודמת סורגים: חצי עמוד  2: בכל 4שורה 

 עיניים במקום חצי עמוד 2. תחילת שורה עולים X6בעין נסתרת. 

עיניים  2. תחילת שורה עולים X6: בכל לולאה שישה חצאי עמודים, סוגרים בעין נסתרת  5שורה 

 תתחדשי, תהני. במקום חצי עמוד.

---- 
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 3מספר פרח 

 
 : שמונה עיני שרשרת. סוגרים בעין נסתרת.1שורה 

עין שרשרת. מתחילים שורה בעיני שרשרת, סוגרים בעין  \חצי עמוד  –ל : עשר מקבצים ש2שורה 

 נסתרת.

שני חצאי עמודים. כל חצי  –בכל עין שרשרת חופשיה משורה קודמת  –: עשר מקבצים של 3שורה 

 עיניים, מסיימים בעין נסתרת. 2עיניים. מתחילים ב 2 –עמוד משורה קודמת 

. חמישה עמודים לתוך שתי העיניים משורה קודמת )בתוך החלל שנוצר לא X 10: מניפות 4שורה 

 .X10בתוך העין( סוגרים בעין נסתרת בין שני העמודים הבאים. 

 תתחדשי, תהני

---- 

 תפסיקי ליצור.אל 

  ?אני עושה בשבילךמה 

 

http://www.dalia- ורה משהו טוב, למען שמחת יומך, כאןהבלוג שלי, כל יום ק

happend/-is-good-something-behappy.com/everyday 

 category/workshops/-behappy.com/product-http://www.dalia , כאןהסדנאות

 happy/-be-dalia-behappy.com/shop-http://www.dalia , כאןומתנות מוצרים,

 /https://www.facebook.com/daliabehappy שלי, כאן.בוק הפייס

 תודהאיפה תרצי שנמשיך להפגש, באהבה. תבחרי 

 Dalia be happyברנובר, דליה 

052-2948487 

 

 

http://www.dalia-behappy.com/everyday-something-good-is-happend/
http://www.dalia-behappy.com/everyday-something-good-is-happend/
http://www.dalia-behappy.com/everyday-something-good-is-happend/
http://www.dalia-behappy.com/product-category/workshops/
http://www.dalia-behappy.com/shop-dalia-be-happy/
https://www.facebook.com/daliabehappy/

