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 ברוח ריפוי והגשמה דרך עיצוב ויצירה. -מגזין עיצוב ויצירה 

 כל יום קורה משהו טוב ויום של יצירה הוא יום מ ע  ו ל ה. אצלי אגב, 

 כל יום הוא יום של יצירה. פשוט, כי היצירה עבורי היא היכולת שלי ליצור 

 . עיצוב מודע ליצור מציאות טובה, פשוטה ונעימהריפוי עבור עצמי, 

  לסביבה, להרגשה שלנו ולאנרגיה -הוא עיצוב שמשלב את המודעות שלנו 

 . שילוב מלאכות יד בסביבת חיינו יוצר זרימה של אנרגיה הנוצרת סביבנו

 טובה, בדיוק כמו לאכול אוכל אורגני שאנחנו יודעים מי גידל אותו ומי בישל אותו.
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 מחזירים יצירה לשגרה

 אני מאד רוצה שאנשים, מבוגרים וילדים זה משפט שמייצג אג'נדה שלי. 

 יחזרו ליצור בעצמם. זה קורה, אני לא לבד בעניין הזה ולשמחתי, 

 יותר ויותר אנשים חוזרים ליצור, בעצמם.

 אגרטל חגיגי במיוחד!

 כל יום קורה משהו טוב. בכל שישי אחרי שאני בוחרת לעצמי זר פרחים 

 שוב לא קניתם  -למשפחה שלי חגיגי אני עוטה על עצמי פני נעלבת ואומרת 

 לי פרחים? הם מקבלים פרצוף מתנצל ואומרים נקנה בשבוע הבא, מבטיחים. 

  רדולה לעצמי. כי ביננו, אין כמו זשבוע הבא מגיע ושוב אני קונה, בשמחה ג

 פרחים משגע לשמח את הבית. 

 שלי! הסרוגמשתלב היטב באגרטל  זר פרחים טרי, צבעוני

 אני, סורגת. פשוט. בסך הכל זו טכניקה נוספת  כל יום קורה משהו טוב.

 שבאמצעותה אני והכישרון שלי באים לידי ביטוי. בפועל, אני סורגת ויוצרת 

 חפצים שמשולבים בביתי ובביתם של אחרים, חפצים שמוסיפים הרגשה טובה, 

 אותנטיות, ביטוי אישי ועיצוב מודע. 
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 מגזין ריפוי והגשמה דרך עיצוב ויצירה

 שבוע ניפגש כאן, במגזין ברוח ריפוי והגשמה דרך עיצוב ויצירה, בו אני מדי 

 אביא לכם מכל טוב. איך אני יוצרת ריפוי, איך היצירה יוצרת ריפוי ואיך אני 

  ממליצה לשלב בבית ובסביבת החיים שלכם עיצוב מודע. שווה לכם לעקוב!

 או באתר, כאן  /https://www.facebook.com/daliabehappyבפייסבוק, כאן 

 happend/-is-good-something-behappy.com/everyday-http://www.dalia 

 

 צבעוני או מונוכרמאטי?

 ב. אני אוהבת צבעים, מכורה לפאלטת שמחת הלב, כל יום קורה משהו טו

 חים. יחד עם זאת יש לי מומיומנת מאד להשתמש בצבעים עזים שמחים ומש

 חיבה עזה לפאלטת קרם פשתן ולבן. מונוכרמוטי עשיר. ואתם? 

 שילוב של מוצר סרוג  איזה צבע אתם רוצים את האגרטל הסרוג שלכם?

 שאתם יוצרים בעצמכם זו הזדמנות נפלאה לבחור את הצבע שעושה לכם טוב! 

 תשחקו עם גוונים, תסתכלו סביבן ותחשבו איזה צבע או שילוב  איך תבחרו?

 צבעים מתאים לכן, ולכו על זה!

https://www.facebook.com/daliabehappy/
http://www.dalia-behappy.com/everyday-something-good-is-happend/
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 אני רוצה לסרוג לי אגרטל!

 ורך הדרכה פשוטה וברורה.כל יום קורה משהו טוב. מעולה, לכי על זה. הכנתי עב

 מה צריך? -סריגת אגרטל 

 

 מיכל זכוכית בעל דופן ישרה בכל גודל שתרצי ומתאים לך. אגב זו יכולה להיות 

 צנצנת או אגרטל שאת קונה במיוחד. איפה קונים אגרטל? בחנויות כלי בית. 

 ש"ח. כאן הלינק 75באיקאה יש סט שלושה אגרטלים ב 

 חוטי כותנה פשוטים, יש לכל החברות בגוונים שאת אוהבת.  חוטים:

 מרגישים. תרגישי  איך בוחרים צבעים?זה יכול להיות גוון אחד או אינסוף. 
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 מה את אוהבת, מה מתחשק לך ותבחרי. תחשבי על המקום שאת רוצה לשלב 

 את האגרטל ותדמייני את הצבעים שלו. 

 

 בילה מצבע. מעט. תקני את המינימום, ח - כמות החוטים

 

 . כשאני סורגת מוצרים כמו האגרטל אני אוהבת לסרוג יחסית צפוף אז 2-2.5 מסרגה:

 

 . זו בחירה שמתחשבת בצפיפות הסריגה שלך.2משתמשת במסרגה מספר 

 יש כאן תמונה של אגרטל צבעוני ואגרטל בגווני הקרם. ההדרכה מתייחסת  חשוב לי לציין!

 

 לדוגמה בגווני הקרם. 

 צריך?סכום מה 

 אגרטל עם דופן ישרה, מספריים, מסרגה וחוטים, דבק סיליקון או דבק אחר.

  תכנון הסריגה.

 בהתאם לגודל האגרטל שלך. את סורגת את העיגול לפי ההוראות, 

 

 כשהעיגול הסרוג בגודל שמתאים לך, בגודל הבסיס את מתחילה לסרוג את הדופן.

 חשוב לי לציין: 

 ת, חוץ מהגדרה של שורה.. לצבעים בהדרכה אין משמעו1

 עיניים שנספרות כעמוד. 3. בכל שורה עולים 2

 . כל שורה נגמרת בעין נסתרת.3

 סריגת העיגול:
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 עיניים וסוגרים ללולאה. 6סורגים 

 עמודים. סוגרים בעין שטוחה. 11ירוקה עולים שלוש עיניים, סורגים עוד  -שורה ראשונה 

 עיניים בהתחלה וסוגרים בעין שטוחה. 3עמודים. עולים  2בכל עין משורה קודמת,  -שורה שנייה 

 עולים שלוש עיניים, סורגים עמוד אחד ושני עמודים. סוגרים בעין נסתרת. -שורה שלישית 

 עמוד וכך הלאה בכל שורה  \עמוד  \עמודים  2אם יש צורך להמשיך, השורה הבאה תהיה 

 מוסיפים עמוד בודד נוסף.

 

 

 

 

 

 סריגת הדופן.
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 את סורגת עמוד בכל עין של העיגול. מתחילה להיווצר הדופן. -ה ראשונה שור

 זו רק המניפה הראשונה. -שלוש עיניים, עמוד באותה עין -שורה שנייה 

מדלגים שתי עיניים וסורגים שלושה עמודים בעין אחת. זו הדוגמה שחוזרת על עצמה עד סוף 

 רים אותו וסוגרים בעין נסתרת.הסריגה. העמוד האחרון שייך למניפה הראשונה, סוג

 וחוזר חלילה.

 כמה דברים חשובים.

. כמו שאמרתי, את יכולה לסרוג בכל שורה צבע אחר או שלושה צבעים שחוזרים על עצמם או 1

 צבע אחד. 
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 . אם נוצר מצב שבו אין התאמה בין מספר העמודים למספר המניפות, 2

 תצמצמו או תרחיבו בשורה הראשונה.

 לב האם יש למתוח  יפעם את הסריגה על האגרטל שימ מדי י. תמדד3

 ותתכננו את הסיום.

 חלק מהסריגה  , פרימה היארתירא. יקיוצריך לפרום? לא נו . טעית4

  וכאן, מותר לטעות!

 סיום הסריגה והדבקה.

  הה חלק חובה מהתהליך, להיות מרוצ!!! כי ז הלסוף הסריגה , את מרוצ הגעת

 יצא לי! איזה יופילהגיד בקול רם: 

 דבק, נקודות קטנות ולרוחב הפתח. את הסריגה על האגרטל ומפזרות קצת האת מניח

 .ימים ותהנ ישימ יתרכש יזר פרחים לתפארת. לכ ךשמישהו יקנה ל יואל תחכ יחדשתת

 לסרוג איתי? הרוצ

 את מוזמנת להגיע למועדון הריפוי והגשמה דרך עיצוב ויצירה שאני פותחת החל 

 . במועדון ניצור במדיות מגוונות. המועדון הוא מרחב 2020מחודש פברואר 

 להתפתחות אישית ויצירה.

 המפגשים:

 פעם בחודש -ימי שישי בבוקר  \ כל שבוע -רביעי בבוקר 

 אפשר להגיע למפגש יחיד, \ 2020המועדון מתחיל בחודש פברואר 

 אפשר להצטרף לכמה מפגשים.

 לכל הפרטים ורכישה  להגיע ברכבת, אוספת אתכן מהתחנה.אפשר 

 052-2948487דברי איתי של השתתפות במועדון, 

---- 

 אותי באגרטל שלכן! יתודה שהיית, תשתפ

 Dalia be happyדליה ברנובר 

 ריפוי והגשמה דרך עיצוב ויצירה
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 סדנאות ריפוי והגשמה דרך עיצוב ויצירה \מועדוני סריגה  \מתנות מעצימות 

behappy.com-www.dalia   2948487-052 

http://www.dalia-behappy.com/
http://www.dalia-behappy.com/

