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מגזין עיצוב ויצירה – 4
מנדלה \ מפזרת שמחה \ לוכדת חלומות

מנדלה ,לוכד חלומות או כמו שקוראים לה בסטודיו  Dalia be happyהיא קישוט משגע ,משמח
ומלבב שאפשר ליצור לחדר הילדים ,בכניסה לבית ובכל מקום שדורש קצת אותנטיות ושמחת חיים.
חפצים הם אנרגיה ומפזרת השמחה כשמה כן היא ,היא מפזרת שמחה ומוסיפה אנרגיה טובה.
מה צריך?
 חוטים במגוון צבעים .אני השתמשתי ב  8גוונים שונים .את יכולה גם .תיצרי לך פאלטה שמדברתאלייך .חוטי כותנה בסיסיים ,ניתן למצוא בכל חנויות הסריגה.
 חישוק מתכת קוטר  15ס"מ -מסרגה  .2-2.5אני סורגת רפוי על כן אני סורגת עם מסרגה קטנה ,כדי שהסריגה תהיה צפופה.
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תרשים הסריגה

* צבעי השרטוט וצבעי הסריגה מתאימים כדי להקל על ההבנה באיזו שורה אתן.
מתחילים ב  6עיניים ,סוגרים ללולאה בעין נסתרת.
שורה ראשונה :אדומה .עולים  2עיניים ,סורגים עוד  11חצאי עמודים לתוך הלולאה .סוגרים בעין
נסתרת.
שורה שנייה :עולים  3עיניים ,סורגים עוד  23עמודים 2 ,מעל כל עין משורה קודמת .סוגרים בעין
נסתרת.
שורה שלישית :עולים  3עינים ,סורגים עוד  2עיניים סה"כ  5עיניים .מדלגים על עין בשורה הקודמת
וסורגים עמוד 2 .עיניים ,מדלגים על עין וסורגים עמוד .עד הסוף ,סה"כ החזרה  12פעמים.
שורה רביעית :עולים  2עיניים וסורגים 3 :עמודים מעל  2העיניים משורה קודמת  -נכנסים בתוך
הלולאה שנוצרה ולא ממשיכים ככה עד הסוף .עמוד מעל העמוד 3 ,עמודים בלולאה שנוצרה ,עמוד
בעיניים ,עמוד מעל העמוד משורה קודמת .עד סוף השורה ,סוגרים בעין נסתרת.
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שורה חמישית :יוצרים מניפות בין  2מקטעים משורה קודמת .כל מניפה מכילה  11עמודים ,סה"כ
שש מניפות כתומות ומקסימות.
שורה שישית :בין המניפות עמוד –  6עיניים ,חצי עמוד במרכז המניפה 6 ,עיניים ,עמוד בין המניפות.
העמוד הראשון נסרג כשלוש עיניים.
שורה שביעית :חצי עמוד על השלוש עיניים משורה קודמת 10 ,עיניים ,חצי עמוד (תראו בשרטוט
אם לא ברור) סה"כ  12פעמים.
כמה דברים מאד חשובים!
 .1בסיום כל שורה ,החלפתי צבע וככה בנויה ההדרכה ,שיש חיתוך חוט בין שורה לשורה.
 .2חיבור המנדלה  -מניחים על השולחן ומחברים באופן ראשוני ,בתפירה קוראים לזה חוט מחלב.
אחרי שהכל נראה מעולה  -מחברים .אני השתמשתי בחוט כחול לחיבור כן ,חיברתי ,קשרתי ,גזרתי .
 .3חיפוי הטבעת מתכת  -סרגתי עליה חצאי עמודים לא צפוף.
נהניתם? שתפו אותנו בפייסבוק ,כאן https://www.facebook.com/daliabehappy/
נתראה בהדרכה הבאה
באהבה גדולה ,דליה ברנובר www.dalia-behappy.com

