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מגישה לך כאן אני מעצבת, יוצרת ומלמדת. אני . Dalia be happyמאד, שמי דליה ברנובר מסטודיו נעים 

וזמנת מאת הדרכה מפורטת לפינת עציצים מדליקה סרוגה במסרגה אחת את מוזמנת להנות ולסרוג. 

 לפרטים,וסריגה.  יצירה, עיצוב  בסדנאותכאן ולהגיע ללמוד איתי  לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי,

0522948487 

 הדרכה לסריגה במסרגה אחת. -פינת עציצים מדליקה במיוחד 

 

ואני מזמינה  Dalia be happyכל יום קורה משהו טוב. נעים מאד, שמי דליה ברנובר, בעלת הסטודיו 

אתכם להדרכה מיוחדת במינה שיצרתי. סריגה של פינת עציצים שמחה ומשמחת. אני ואתם יודעים 

שהסריגה היא רק תירוץ למפגש עמוק ואינטימי שלנו עם עצמנו, שלך עם עצמך. הסריגה היא מקור 

, כל זה בסריגה. לנחמה, שמחה וריפוי עמוק מעבר לאימון של המוטוריקה העדינה, הריכוז והמחשבה. כן

 לא רק אני אומרת את זה, מחקרים מלומדים מוכיחים את זה. 
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 פינת עציצים תלויים מדליקה וססגונית סרוגה במסרגה אחת.

בכל אביב אני אוהבת לחדש את הגינה שלי. העיסוק בשתילים חדשים ויצירת פינות פורחות, תמיד 

זנוחה במיוחד, כמו זו שבחרתי השנה. לשמחתי,  משמחת אותי במיוחד. בעיקר אני אוהבת לשמח פינה

המשתלה הקרובה לביתי שופעת ואני נהנית מהמבחר. יחד עם זאת אני מודעת לעובדה שהכל זמני. 

פינת העציצים שיצרתי מתאימה גם למרפסת עירונית, וכל מתלה עם עציץ מאד מתאים כמתנה למישהו 

 ים. בעיני זו מתנה נפלאה!שאתם אוהבים במיוחד. רמז: אני מאד אוהבת עציצ

 

 דגשים להדרכה ולסריגה.

כל ההדרכות שאני מעלה, כאג'נדה נוצרות ככה שאת יכולה לסרוג בדיוק את מה שאני סרגתי או 

 לחילופין, ליצור את הגרסה שלך לדבר. בכוכבית * אני מציינת את האפשרויות.

צבעוניות ואוהבת את הצבעים בכל החגיגה. אני סורגת בפאלטת צבעים ססגונית וצבעונית. אני אוהבת 

. תהני לבחור לעצמך פאלטה מגוונת או אפילו צבע אחד. העיקר שהפינה יאת לא מחוייבת לצבעים של

 תצא בהתאם למה שאת אוהבת.

ההדרכה לפינת העציצים המדליקה כוללת שש!! הדרכות לסריגה של רשתות. את מוזמנת לשמור 

 לצעיף, לתיק ועוד.  -שת ולהשתמש כשמתחשק לך לסרוג ר

 השתמשתי בעציץ פלסטיק המקורי ככה אני גם מתחשבת בסביבה.

כתום, צהוב, ורוד פוקסיה,  -הפאלטה שלי כוללת  -לא הוספתי את מספרי הצבעים, את מוזמנת לבחור 

 אדום, טורקיז, ירוק וקרם.

 

. אני מגישה לכם את התרגום אחרון ודי. לא המצאתי כלום. דוגמאות כאלה ואחרות מוצאים ברחבי הרשת

 שלי לדברים.
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 ועכשיו, יאללה לעבודה.

 רשימת ה"צריך" לפינת עציצים מדליקה

 

 

 . חוטי סריגה במגוון גוונים. חוט כותנה בסיסי שמגיע במגוון צבעים, לכל חברה יש שם אחר.1

 . מסרגה תואמת2

 . שתיל3

 . קוצץ או מספריים4

 סרגל. מופיע בתמונה: סרט מידה או. לא 5
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 הדרכה לסריגה: לכל המתלים

 בחלק הראשון של ההדרכה אני מסבירה את מכלול הסריגה.

 בחלק השני אני מסבירה את יצירת הרשתות השונות והמדליקות.

 

 חלק ראשון: סריגת המתלה

 ס"מ . 9המתלה מתחיל בסריגה של עיגול בקוטר 

 הזמן להפסיק. ס"מ זה  9שורות, תמדדו, כשתגיעו ל  5בשרטוט המצורף יש 

 * אם את סורגת מיכל גדול או קטן יותר, תתאימי את בסיס העיגול לגודל המיכל.
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 סריגת העיגול:

 שש עיני שרשרת, סוגרים בעין נסתרת. –

 עיניים שנספרות כעמוד ראשון. 3עמודים לתוך השרשרת. סוגרים בעין נסתרת. מתחילים ב  12 –

עיניים שנספרות כעמוד  3עמודים. סוגרים בעין נסתרת. מתחילים ב בכל עין משורה קודמת, שני  –

 ראשון.

 3בעין אחת שני עמודים, בעין הבאה עמוד. ככה עד סוף השורה. סוגרים בעין נסתרת. מתחילים ב  –

 עיניים שנספרות כעמוד ראשון.

סוגרים בעין נסתרת. בעין אחת שני עמודים, בעין הבאה עמוד, בעין הבאה עמוד. ככה עד סוף השורה.  –

 עיניים שנספרות כעמוד ראשון. 3מתחילים ב 

בעין אחת שני עמודים, בעין הבאה עמוד, בעין הבאה עמוד, בעין הבאה עמוד. ככה עד סוף השורה.  –

 עיניים שנספרות כעמוד ראשון. 3סוגרים בעין נסתרת. מתחילים ב 

 

 

 

 . כאן יש שתי אפשרויות:ס"מ ומתחילים לסרוג את הדופן 9מגיעים לעיגול בקוטר 
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 3עמוד בכל עין. ככה עד סוף השורה. סוגרים בעין נסתרת. מתחילים ב  –. לסרוג שורת דופן ראשונה 1

 עיניים שנספרות כעמוד ראשון.

 . להתחיל מיד עם הרשת.2

 

 סריגת הרצועות:

מ. במקום ס" 50כשמסיימים את הרשת, אנחנו יוצרים את התליה. היא מורכבת משתי רצועות של  

 שסיימנו סורגים שרשרת באורך הרצוי לנו וסוגרים אותה ממול. סורגים לתוך השרשרת חצי עמוד.

 * אם המיכל שלנו גדול יותר מומלץ לסרוג שתי שורות.

מסיימים את הסריגה, סוגרים בשני חצאי עמודים, גוזרים את החוט ויוצרים את הרצועה הנוספת.  

 השרטוט מדגים את המיקום.

לולאות התלייה: סורגים שרשרת וסוגרים אותה כשתתי הרצועות בתוכה. סורגים חצאי עמודים. אפשר 

 ולא חובה ליצור עוד לולאה.

 לקשור אותו היטב. הסריגהחשוב לפני שגוזרים את החוט בסיום 

 בהצלחה!
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 סריגת הרשתות

 

 1רשת מספר 

ם על שתי עיניים משורה קודמת וחוזר חלילה. אנחנו סורגים שני עמודים, סורגים שתי עיניים. מדלגי

אל תוך הרשת שני עמודים ושתי עיניים מעל העמודים משורה  נסרוגבשורה הבאה היכן שיש רשת, 

קודמת. כל שורה נסגרת בעיגול. אנחנו מתחילים כל שורה בשלוש עיניים הנספרות כעמוד וסוגרים כל 

 שורה בעין נסתרת.

 

 

 רשת מספר שתיים

 ויחד עם זאת מאד שונה. 1דומה לרשת מספר מאד 

סורגים שני עמודים, סורגים שתי עיניים. מדלגים על שתי עיניים משורה קודמת. עד סוף השורה. סורגים 

שני עמודים, שתי עיניים, דילוג של  –שורה של חצאי עמודים. בשורה הבאה נחזור על השורה הראשונה 

 שתי עיניים עד סוף שורה.

לים כל שורה של עמודים בשלוש עיניים, שורה של חצאי עמודים בתי עיניים הנספרות כעמוד אנחנו מתחי

 וסוגרים כל שורה בעין נסתרת.
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 רשת מספר שלוש

אם יש דבר כזה רשת קלאסית אז זו הרשת הקלאסית היא מורכבת משרשרת עיניים וחצאי עמודים. 

שורה קודמת וסוגרים בחצי עמוד )בעין סורגים שרשרת של חמש עיניים, מדלגים שלוש עיניים ב

הרביעית( ככה עד הסוף. בסוף שורה סוגרים, ובשורה הבאה סורגים שתי עיניים באויר ומגיעים לאמצע 

 עיני שרשרת וסגירה באמצע הרשת הבאה עם חצי עמוד.  5 –השרשרת. מתחילים שוב את הסריגה 

 

 

 רשת מספר ארבע

כבת משני עמודים, עין, שני עמודים לתוך העין השלישית משורה רשת של מניפות. סורגים מניפה המור

קודמת. סוגרים את המניפה בחצי עמוד בעין השלישית הבאה. ממשיכים. בסוף שורה עולים עם שתי 

 שיכים. מעיניים נסתרות לעין השלישית של המניפה ומ

 

 

 

 רשת מספר חמש

אני לא יודעת למי היא מיוחסת על כן לא  הצבעונים. כשגילית את הדוגמה הזו ברשת, התרגשתי ממש.
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יודע אשמח להוסיף. זוהי סריגה פשוטה ומדליקה שמראה לנו כמה הסריגה  ומעלה קרדיט, אם מישה

 במסרגה אחת מופלאה ומרגשת.

 עמוד, שתי עיניים באויר, מדלגים על שתי עיניים עד סוף השורה.  –שתי שורות ראשונות סורגים רשת 

מלץ להחליף צבע, אלו הגבעולים, רצוי ירוק כלשהו. סורגים שתי עיניים, מדלגים על מו –שורה שלישית 

 עמוד.  \עין  \שתי עיניים ומעל העמוד משורה קודמת סורגים עמוד 

שורה רביעית: תבחרו צבע לצבעונים. הסריגה: שתי עיניים, ומעל כל עין מהשורה הקודמת )ראו איור( 

כל מקבץ מורכב מחמישה עמודים לא גמורים כשבסוף הסריגה של  –סורגים מקבץ של חמישה עמודים 

 העמוד החמישי מעבירים את החוט דרך כל העמודים מה שיוצר את הצורה העגולה.

 שורה חמישית: עמוד מעל כל עין משורה קודמת.

 

 

 רשת מספר שש: 

ש עיניים משורה אחד בכל עין. שש עיני שרשרת תוך דילוג על ש –שורה אחת: שלושה חצאי עמודים 

 קודמת.

 שלושה עמודים. בתוך עיני השרשרת תשעה עמודים.  –שורה שתיים: מעל שלושה חצאי העמודים 

 בתחילת שורה מדלגים עם עיניים נסתרות לאמצע המניפה )עין רביעית( וסורגים את חצאי העמודים.

שש עיני שרשרת עד שורה שלוש: שלושה חצאי עמודים באמצע המניפה )עין שלוש, ארבע, חמש(, 

 המניפה הבאה, עין רביעית וממשיכים.
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 כאן סיימנו את ההדרכה.

 , בבקשה עדכנו אותי. מקווה שנהניתם והפקתם תועלת. אם מצאתם הסבר לא ברור או טעות

 רוצים לסרוג, ליצור וללמוד איתי?

 פרונטלית או וירוטאלית.  –דברו איתי ונמצא את הסדנה המתאימה 

052-2948487 

  ואל תשכחו לשתף אותי בפינת העציצים המשגעת שלכם, בעמוד הפייסבוק שלי, כאן

https://www.facebook.com/daliabehappy/ 
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 Dalia be happyכל הזכויות שמורות דליה ברנובר 
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