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 3-11-2016גרביים סרוגות    

 behappy.com-www.daliaדליה ברנובר,  :ורשמה וצילמהכתבה 

 כל הזכויות שמורות

יושבת לי בערב מול סדרת הדרמה הנבחרת )אני לא רואה וכשאני  –סוף סוף  –הלילות נעשו קרירים 

קומדיות רק דרמות ומתח( הידיים שלי חייבות לזוז ולעבוד. אני רוקמת, סורגת, יוצרת. זה זמן סיום 

 אלה באמת רגעים שסוגרים לי את היום.היום, זמן של שקט. אני מכורה לרגעים האלה. 

וס, לכבוד ולייחמעבר אולי אתם יודעים ואולי לא, אני הייתי מעצבת ראשית בגרבי דלתא.  בעצם,

העיסוק פה עם  ועכשיו, !יצרתי, עיצבתי, פיתחתי אכלתי ונשמתי גרביים באהבה גדולה במשך שנים

 , משתפת.סתם גרב הציף אותי בגל נוסטלגיה נעים מאד. 

 מלאה דוגמאות חלקם מרהיבות ומשגעות וחלקם הזויות לגמרי.הרשת  –גרביים סרוגים 

בעזרת מסרגות מיוחדות, עגולות ונראים מקצועיים לגמרי. חלקם  יםנסרג מהגרביים הסרוגים חלק

 והכל מעולה.נסרגים בשתי מסרגות. 

 אני סרגתי גרביים, למעשה נעלי בית במסרגה אחת.

 דוגמה קצת מצחיקה, לא לגמרי אחידה

 משמחות את לב הלובש. :חשובהכי ו אבל התוצאות מקסימות ואין סופיות.

 וזו הדוגמה שאני אשתף אתכם.

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


2 
 

 

 דרגת קושי: קלה. נדרש נסיון סריגה.

, רציתי שהגרב 4חומרים: אני סרגתי עם חוטי אקרילן שהיו לי בבית. סרגתי עם חוט כפול במסרגה 

 יצא עבה.

חוט עם דוגמה בתצלום אתם רואים חוט מחליף אפשר . גרם חוט אקרילן, אפשר שאריות 100צריך: 

 צבעים.

 4מסרגה מספר 

 סרט מידה

 ועטדף 

 סרט סאטן לקישוט, לא חובה.

משוחרר. הפער הזה השני סורג  לחוץ ומהודקסורגת אחד  –נא לשים לב: הסריגה שלנו היא אישית 

 יוצר פער במידות. לכן, רצוי למדוד.

 תקראו עד הסוף. בבקשה,

 תם כדי שתוכלו שוב.תוך כדי סריגה איך סרגרשמו ת

 

 

 

 

 יםמידות רגליים ונעלי

 תמדדו –אם אתם סורגים לעצמכם 

 פה מצרפת מידות נעליים מטבלת מידות שמצאתי ברחבי הרשת

 ס,מ 22 – 36מידה        ס"מ 21 – 35מידה 

 ס"מ 24 – 38מידה            ס"מ  23 – 37מידה 

 ס"מ  26 – 40מידה            ס"מ 25 – 39מידה 

 ס"מ 27 – 41מידה 



3 
 

 שימו לב: קחו טווח חצי ס"מ לכל מידה למעלה ולמטה.

 כל כך משמעותי.לא  –כמו כן, הסריג גמיש כך שמילימטרים לפה או לשם 

 הסריגה.

 הנוחות, אני מחלקת את הסריגה ל שלושה שלבים.למען 

זה אני לצד עמודים שסרגתי. כמות  –הדרכה בשפה של סריגה אחד  –כן אני נותנת שני נתונים כמו 

 נותנת לכם מידות כדי שתוכלו להשוות כי כאמור, הסרגיה שלנו שונה והמידות יוצאות אחרת.

 והערות כלליות קבועותהוראות 

 

 שורה נסגרת בעין נסתרת.כל 

 מתחילה בשלוש עיני שרשרת.שורה כל 

 עמודים. :הסריגהדוגמת 

 !סומכת עליכםאני  מיון ותיצרו שילובים חמודים.את הדתפעילו פסים או צבע אחיד.  :הסריגדוגמת 

 נסה, אעדכן.ואכשאמצע בודקת את החומרים לנגד החלקה. אני  –החלקה נגד 

 !אפשר לתקןתמיד לטעות. ותר מסבלניים. ו חשוב. תהיו משהועוד 

 לילגוה עיגולהיצירת  :1שלב 

 בעיגול.נעלי בית במסרגה אחת  \את הדוגמה הזו של גרביים מתחילים 

 עיני שרשרת, סוגרים. 6

 סוגרים.עמודים לתוך עיני השרשרת.  10 -שורה ראשונה 
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 עמודים. 20כ "סהעמוד משורה קודמת עמוד. בכל  – שניהשורה 

 תוסיפו. –יצא לכם פחות אם מ. "ס 10זה מתקבל עיגול בקוטר בשלב 

 .ממשיכים לסרוג שורות על פי המידהאתם זהו שלב שקובע את המידה. ועכשיו 

 שורות נוספות 3-4  37 -35למידה 

 שורות נוספות  5-6 38-40למידה 

 אתם צריכים למדוד, אני מזכירה מידת הריגה משתנה מסורג לסורג.מקרה בכל 

  :2שלב 

 משנה איפה תתחילו, זה עיגול. לא אתם סורגים חצי שורה. עכשיו 

 עמודים. 14שורה חדשה, מסיימים אחרי מתחילים 

 סורגים 

 שורות נוספות 3-4  37 -35למידה 

 שורות נוספות  5-6 38-40למידה 

 את החלק בסריגה של עיניים שטוחות.סוגרים 

 3שלב 

 הרגלריגת ס

 ראשונה סורגים עמודים מסביב לפתח הרגלשורה 

 אתם בוחרים אם לעשות גרב ארוך או קצרוכאן 

 אחת או שתיים או חמששורה 

 וזהו.

 נעל בית מוכן. גרב ה

 מתחילים שוב את השני.עכשיו 

 !בהצלחה

 עיצוב

ה ז היא להדריך אתכם בעיצוב ויצירה. שעור מלאכה אני יוצאת לדרך עםת לשמה תיהאמהמטרה 

זה  –הרוח והנפש, רגיעה ושמחה  ענייניכדי גם תוך למעשה מהות הידע שאני צברתי עם השנים. 

הנה פה, לפני שהדרכתי בעיצוב ונתתי לכם כלים ו זה. בליברור, זה חזק ממני אני לא יכולה 

 !אל תדאגו, אתם לא תטבעואבל . "זורקת אתכם למים"משובחים אני 

 ממליצה לכם, פשוט, תתנסו.אני 

 עם החוטים שלכם, תיצרו שילוב שאתם רוציםשבו  .בשלב העיצובתתנסו  ?איך

 יהיה הבדל. אל אל אל תתבעשו אם ואל,. איך אתם רוצים שהגרב תיראהתדמיינו 
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 !לומדים ככה. עושיםכי 

 את הלב שלכם בעשייה.פו תשת

 אני מצרפת לכם שרטוט, אפשרות לכל מיני שילוביםכאן 

 לבחור שילוב שלכםאו  באחד השילובים להשתמשמוזמנים אתם 
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