1

גרבי נעלי בית
כשמתחיל להתקרר שם בחוץ כל הסורגים והסורגות מתחילים לסרוג מוצרים שיחממו את הלב ואת
הגוף .גרבי נעלי בית במסרגה אחת הם מוצר כזה .מתנה נהדרת ,קל לסרוג אותם .צריך להבין את
העיקרון ואז גם אפשר לשנות ,לגוון ,לעצב .הדוגמה שיצרתי עבורכם פה היא הבסיס ,ומותאמת
למידה .39-41

ההדרכה למידה 39-40

חומרים:
חוט אקרילן לסריגה במסרגה עובי  4כדוגמת חוטי גרנדה של סופרקיט והתואמים בחברות האחרות.
אני סרגתי עם חוטים מחליפי צבעים ,כפי שרואים בתמונה בעובי מקביל.
כמות :כ  100גרם.
מסרגה מספר .4
סרט מידה.
דף ועט.
סרט סאטן לקישוט ,לא חובה.
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הסריגה

הסבר לסריגה
שלב  :1יצירת העיגול והגליל
מתחילים את הדוגמה הזו של גרביים \ נעלי בית במסרגה אחת בעיגול.
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*בכל תחילת שורה סוגרים עם עין נסתרת.
* בכל תחילת שורה מתחילים עם  3עיני שרשרת שנספרות כעמוד
* אם שיניתם משהו מההדרכה שלי ,תכתבו לכם כי ,צריך לסרוג את זה שוב!
עיני שרשרת ,סוגרים.
שורה ראשונה  10 -עמודים לתוך עיני השרשרת .סוגרים.
שורה שניה – בכל עמוד משורה קודמת עמוד .סה"כ  20עמודים.
בשלב זה מתקבל עיגול בקוטר  10ס"מ .אם יצא לכם פחות – תוסיפו.
ועכשיו זהו שלב שקובע את המידה .אתם ממשיכים לסרוג שורות על פי המידה.
למידה  3-4 37 -35שורות נוספות
למידה  5-6 38-40שורות נוספות
בכל מקרה אתם צריכים למדוד ,אני מזכירה מידת הסריגה משתנה מסורג לסורג.
שלב :2
סורגים שלוש רבעי השורה .לא משנה איפה תתחילו ,זה עיגול.
מתחילים שורה חדשה ,מסיימים אחרי  14עמודים.
סורגים
למידה  3-4 37 -35שורות נוספות
למידה  5-6 38-40שורות נוספות
כשמסיימים ,מחברים את שני החלקים בחצי עמוד או בחוט ומחט סריגה.
שלב 3
סריגת הרגל
שורה ראשונה סורגים עמודים מסביב לפתח הרגל
וכאן אתם בוחרים אם לעשות גרב ארוך או קצר
שורה אחת ,שתיים או חמש וזהו.
הגרב נעל בית מוכן .עכשיו מתחילים שוב את השני.
בהצלחה!
ועכשיו ,לאפשרויות.
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סריגת גרבי תינוקות:
 סורגים עיגול קטן 4 ,עיניים \  6חצאי עמודים בשורה ראשונה \  12בשורה הבאהוסריגת הרגל
אפשר לעצב ,לשנות עמודים למניפות ,ליצור פסים ובעצם זו הגרב הבסיסית ,עליה אפשר
לגוון ,לשנות ,להוסיף .תנו לדמיון להוביל אתכם.
אל תשכחו ,סורגים וגם פורמים.
כאן מותר לטעות.
מצאתם שגיאות או משהו שאינו ברור? אשמח לדעת behappydalia@gmail.com
זו אינה דוגמה מקורית שלי ,זו דוגמה שמסתובבת כתורה שבעל פה מאחד לשני .ההוראות,
השרטוטים וכל השאר הם תחת זכויות היוצרים שלי.

אל תפסיקו ליצור ,באהבה

דליה ברנובר |  | Dalia be happyריפוי והגשמה דרך עיצוב ויצירה
כל הזכויות שמורות
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גרבי נעלי בית – גרסת המניפות

השנה בתחילת החורף סרגתי את גרסת המניפות ,הנה ההדרכה לסריגה.
הנה ההסבר בשבילכם.
מתחילים עם עיגול והרחבה ,כמו בגרב החלק.
בשורה השישית מתחילים ליצור מניפות.
שימו לב ,כדי שיראו את המניפות והדוגמה תהיה נוכחת ,צריך לשלב לפחות שני צבעים.
התחלתי עם מניפות בירוק.
בשורות הבאות סרגתי מניפות ,כל שורה בצבע אחר.
ההמשך ,כמו בגרב הבסיסי ,במפתח הרגל גם סרגתי מניפות.
פשוט ומדליק .תנסו ,תהנו.
סריגת מניפות:
מדלגים  2עיניים ובעין השלישית סורגים חמישה עמודים .מדלגים עין ובעין הבאה סורגים חצי עמוד.
כך עד סוף השורה.
בשורה הבאה המניפה תסרג בין שתי המניפות ,על חצי העמוד והמניפה תסגר עם חצי עמוד באמצע
המניפה משורה קודמת .תראו בשרטוט.
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