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 הדרכה ליצירה |  שעור מלאכה | כל יום קורה משהו טוב

אני מאד אוהבת לשלב מוצרים מלאכת יד ברחבי הבית שלי. מוצרים שנעשו במלאכת יד מביאים 

כחלק מעיצוב האנרגיות שאני מדברת עליו. כשאתם רוצים לעצב  –ומכניסים אנרגיה חיובית וטובה 

פינה בבית שלכם, תחשבו על האפשרות לשלב משהו שעשיתם במו ידכם. היום אני מציעה לכם 

 לעצב סלסלה.

  /day92behappy.com/every-http://www.daliaהפוסט המקורי, כאן 

  כאן –מוזמנים להגיע לסדנה, לסרוג את הסלסלה, כל הפרטים 

 

 ועכשיו, הסלסלה. היצירה מיועדת למי שיודע לסרוג.

 ס"מ גובה. 10ס"מ קוטר,  10הסלסלה שאני יצרתי היא בגודל 

 אפור Ribbonהחוטים שהשתמשתי בהם: לסלסה עצמה: חוט 

 טורקיז, ורוד פוקסיה, צהוב, ירוק.לעיטורים: חוטי כותנה בצבעים: ורוד, אדום, 

 עוד שילבתי: חוטי רקמה + מחט וחרוזים צבעוניים.

 לעיטור פתח הסלסלה: חוט כותנה ירוק וחרוזים צהובים.

 )לא חובה, זו רק אפשרות טובה( E6000לתהליך העבודה: סיכות תפירה ודבק סיליקון 

 על ההסבר לסריגת הסלסלה.. הסריגה. מאחר וההדרכה מיועדת לסרגניות , אני מדלגת 1

http://www.dalia-behappy.com/everyday92/
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ס"מ סרגתי עיגול בן שלוש שורות. שימו לב, יש הבדל ביננו  10סורגים עיגול כבסיס, על מנת להגיע ל 

סרט מידה להדפסה, סרגל   -בתוצאה. אם חשובה לכם המידה, תמדדו. יש פה סרגל לשימושכם 

 וירטואלי לשימושכם!

 שישה עמודים. -דופן הסלסלה 

היתה חשובה כי ייעדתי את הסלסלה, כששיפצתי את הבית ונוצר מדף בחדר המידה אגב בשבילי 

 השירותים מיצירת ניאגרה נסתרת. סתם, שתדעו. ועכשיו, לעיטור.

 . העיטור. העיטור עשוי עלים סרוגים ורקמת חרוזים. איך עושים את זה?2

 א. סורגים את העלים, לפי השרטוט הזה.

 .ב. סורגים עיגול למרכז הפרח

חשוב לשים לב: על בסיס העובדה שכל אחת מאיתנו סורג קצת שונה, שימו לב שהעלים בגודל הנכון. 

 הם גדולים מדי? תפרמו ותסרגו שוב.

 ג. מצמידים את החלקים של הפרח, אני גם מדביקה אותם עם קצת דבק.

תך שיניים או  או כמו שאני אומרת מציירים עם חוט ומחט בתך רכבת, -ד. רוקמים מסביב לכל עלה 

 איך שאתם קוראים לתך הזה.

 את ה"קו" של מרכז העלה.  ה. מציירים עם חוט ומחט וחרוזים

 ו. רוקמים מסביב לעיגול אני השתמשתי עם חרוזים.

 . העיטור במפתח הסלסלה.3

 א. בחוט ירוק )אתם מוזמנים להשתמש באיזה צבע שתרצו( יצרתי מניפות מסביב למפתח.

 תפרתי חרוזים לסיום המניפות.ב. עם חוט ומחט 

 ג. לא עצרתי והוספתי חרוז בכל אמצע מניפה.

 אתם לא חייבים.

 תתחדשו.

 רגע כמה דברים.

 כאן -שרטוט והסבר לסלסלה וסריגת עלים 

טיפ חשוב: במקום לסרוג את העלים תוכלו להשתמש בלבד במגוון צבעים ולעשות את אותו הדבר 

 משלב העיטור.

 , תעבדו. תיצרו. קחו את הזמן ובעיקר, תנשמו עמוק ותהנו!ועכשיו תורכם. שבו

 רוצים להגיע אלי ללמוד ליצור סלסלה מעוטרת ומקסימה? כל הפרטים על הסדנה, כאן.

 סריגה של סלסלה
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 שש עיניים. סוגרים בעין עלומה. מתחילים עם העיגול:

 עמודים. סוגרים בעין עלומה. 11סורגים שלוש עיניים ועוד 

 סורגים זוג עמודים.  מתחילים בשלוש עיניים וסוגרים בעין עלומה. –בכל עמוד מהשורה הקודמת 

עמודים בעין, עמוד בודד עד סוף השורה. מתחילים  2סורגים ברצף  –הטורקיז  –בשורה הבאה 

 בשלוש עיניים וסוגרים בעין עלומה.

 סיימנו את בסיס הסלסלה. סורגים את הדופן:

ים וסורגים עמוד בכל עין משורה קודמת. סוגרים בעין עלומה וממשיכים לשורה עולים שלוש עיני

 הבאה.

 ס"מ דופן. 10ס"מ קוטר בסיס ו  10אצלי הסלסלה היא בגודל 

 הסלסלה מוכנה. עכשיו לקישוטים!

 ~~~~~~~~~~~~~ 
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 עלה –סריגה של הפרח 

 

 

 

  3-3.5העלה: את העלה סורגים מחוטי כותנה ומסרגה תואמת בסביבות 

 מתחילים: עיני שרשרת11

 עין באוויר

 שלושה חצאי עמודים בשלוש העיניים הבאות

 שלושה עמודים בשלוש עיניים

 שלושה חצאי עמודים בשלוש העיניים הבאות

 עין באויר

 בצד השני של השורה שוב.

 

ס"מ, תקצרו את העיניים ואת כל  4-5האורך צריך להיות כ  –גדול מדי שימו לב, אם יוצא לכם עלה 

 השאר באופן יחסי.

 ~~~~~~~~~~~~~ 

 סריגה של מניפות

 

 פתח הסלסלה סורגים מניפות. יבמ
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 Dalia be happyבהצלחה דליה ברנובר,  תהנו,

 הפוסט המקורי, כאן 


