
 

 Sormet sormien - משולבות באצבעותאצבעות 

lomahan  
 לסרוג יחד קאלוואלה

(Seija Erveliusעיצוב ע"י סאג' ארוליאס )
 

עתה יד ניתן מוכרת לרבים " הפתיחה של הקאלוואלה

זו הייתה   1באצבעות" שולבותליד, אצבעות מ

ההשראה לריבוע הזה. הרעיון מתחיל במרכז בו יש 

 יה.ישרשראות של לולאות העוברות אחת דרך השנ

דוגמת ריבוע קרושה זו היא חלק מפרויקט קרושה 

פיני. עיצבנו שמיכת קרושה המבוססת על מיתולוגיית 

שנות עצמאות  100קאלוואלה. היא נוצרה כמחווה ל 

של פינלנד. המידע הכללי והקישורים לכל דוגמאות 

ריבועי השמיכה נמצאים בפוסט המידע של לסרוג יחד 

 :בבלוג של ארטיניקאלוואלה 

 

 

 

[ 1תמונה  ]    

Urger forge of Ilmarinen, 

Sword blade of the man far-

minded, 

Aim of Joukahainen’s 

crossbow, 

From the way-back fields of 

Northland, 

From the heaths of Kalevala." 

For the hearing of our loved 

ones,  

Of the growing generation. 

Magic verses we have 

gathered, 

Kindled by the inspiration 

From the belt of Väinämöinen 

"Strike we now hand into 

hand, 

Fingers into curve of fingers, 

So that we may sing good 

songs, 

Voice the best of all our 

legends 

 

 

Kalevala 

https://books.google.fi/books?id=KXW9I3kmQp0C&pg=PA41&hl=fi&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage

&q&f=false 

 

                                                                    

1
ֶפיָך זהו תרגום חופשי של המשפט. טשרניחובסקי בתרגום שלו אם זיהנו נכון מנסח "  ָנה ִלי ֶאת כַּ ב  ָאָנא, תְּ לֵּ שַּ ּונְּ

ינּו, עֹותֵּ בְּ  http://benyehuda.org/tchernichowsky/kalevala.html " ֶאצְּ

 

ihannetila 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
https://books.google.fi/books?id=KXW9I3kmQp0C&pg=PA41&hl=fi&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fi/books?id=KXW9I3kmQp0C&pg=PA41&hl=fi&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
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 אפשרויות צבעים

  

                 

 צבעי יער Menita Lasse :חוט: 

  מג'נטה/ארגמן  1צבעMagenta 8755 

  אפור כהה   2צבע Dark grey 203 

  צהוב  3צבעYellow 2317 

  כחול משמר  4צבעPetrol blue 8962 

 

 גרם: 131ניצולת החוט 

  גר' 6: 1צבע 

  גר 74 :2צבע.' 

  גר 25: 3צבע.' 

  גר 36: 4צבע' . 

 

 צבעים לפי סיבובים

 1צבע    3-1סיבובים 

 2צבע  5-4סיבובים  

 3צבע      6סיבוב 

 2צבע   8-7סיבובים 

 4צבע   10-9סיבובים 

 2צבע   11סיבוב 

  

h

a

n

n

e

t

i



 

    

©    2017 Seija Ervelius, all rights reserved  Page 3 

        www.ihannetila.fi 

 

 Sormet sormien lomahan  -באצבעות  משולבותאצבעות    

 

 

 , גווני סלעMenita Lasseחוט: 

 אפורגווני 

  אפור בהיר  1צבע Light grey 205 

  שחור   2צבעBlack 200 

  לבן   3צבעWhite 100 

  אפור בינוני   4צבעMedium grey 203 

  אפור כהה    5צבע Dark grey 203 

 

 

 :צבעים לפי סיבובים

 1 צבע 3-1סיבובים 

 2 צבע 5-4 סיבובים

 3 צבע  6סיבוב 

 4 צבע 8-7סיבובים 

 3 צבע  9סיבוב 

 5 צבע 10סיבוב 

 1 צבע 11סיבוב 

 

 

  

 

 , עם שני צבעיםMenita Lasseחוט: 

  לבן 1צבע White 100 

 שחור  2 צבע Black 200 

 צבעים לפי סיבובים

  1 צבע 3-1סיבובים 

 2 צבע 5-4סיבובים 

 1 צבע  6סיבוב 

 2 צבע 8-7סיבובים 

 1 צבע 10-9סיבובים 

 2 צבע 11סיבוב 
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 קיצורי תכים והסברים

 עין שרשרת   ע"ש   פעמים( 3עממ"ש            עמוד משולש )ללפף 

 עין שטוחה   עש"ט   פעמים( 4עמ' מרובע        עמוד מרובע )ללפף 

        חצי עמוד ח"ע  ח"ע ח"ק          חצי עמוד חובק קדמי 

 עמוד מקוצר   עמ"ק   באותו תך ודיםעמ 3מקבץ עמ'      3מקבץ 

 'עמוד )ללפף פעם אחת(    עמ   לדלג עלX  תכים    לדלג על .. כמספר התכים 

 עמוד כפול )ללפף פעמיים(   עמכ"פ  

 

 תכים מיוחדים

  להכניס את המסרגה מתחת לגוף התך. ללפף חוט על המסרגה, למשוך חצי עומד חובק קדמיח"ע ח"ק :

 לולאה, שתי לולאות על המסרגה, ללפף, למשוך דרך כל הלולאות על המסרגה. 

 להכניס את המסרגה מהצד האחורי של העבודה סביב הגוף של התך,  :עמוד מקוצר חובק אחוריא "ק ח"עמ

 ק."לפף ולסיים את העמל

 תך, ללפף, למשוך דרך התך, ללפף, בעמ' באותו תך . ללפף, להכניס מסרגה  3 :עמודים 3 מקבץ 'עמ 3 מקבץ

להכניס את המסרגה באותו תך, ללפף, למשוך דרך התך, ללפף,  ,לפףלולאות של המסרגה, )ל 2למשוך דרך 

 ע"ש. 1הלולואות שעל המסרגה,  4למשוך דרך כל  ,פעמים, ללפף 2לולאות על המסרגה(  2למשוך דרך 

 

 רמזים

הדוגמה מבוססות על עבודה בצבע אחד. כדי לסרוג עם יותר צבעים, בעת החלפת צבע, לנתק את החוט ולהכניס את 

 ,מקרה, כאשר יש סיבובים שנסגרים עם עש"טכל אל הצד האחורי של העבודה. ב םהשתמשתבו הקצוות של החוט 

 את הסיבוב החדש עם צבע חדש.להתחיל 

הכוכביות כמספר הפעמים המצוין. זוהי בדרך כלל חזרה המתייחסת לצד שלם וכוללת לחזור על ההוראות שבין * -* 

 מספר הוראות.

 .זוהי חזרה מרמה נמוכה יותר )...( לסרוג לפי ההוראות בתוך הסוגרים כמספר הפעמים המצוין.

 ]...[ טקסט נטוי בצבע סגול בין הסוגרים המרובעים הוא כדי לעזור בהבנת הדוגמה.

 

 :יוצריםזכויות 

, בעלת כל הזכויות על  כל הדוגמה הזו, תמונות והוראות.  אין לכם זכות להעתיק, לשנות, להפיץ Seija Erveliusאני, 

אם אתם רוצים לשתף את  www.ihannetila.fiאו למכור את הדוגמה בשלמותה או בחלקים. אפשר לשתף את 

אפשר למכור את המוצר שהכנתם בעצמכם על סמך הדוגמה כל עוד שאתם נותנים לי קרדיט  הדוגמה איפשהו.

 כמעצבת. 

 תודה רבה!

  

http://www.ihannetila.fi/
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 דוגמה - Sormet sormien lomahan  -אצבעות משולבות באצבעות 

 ע"י סריגת החלק המרכזי של הריבוע להתחיל

 ע"ש, לסגור עם עש"ט. 4

 

 .ע"ש השלישיתלעמ' בטבעת, לסגור עם עש"ט  15 ,] נספרות כעמ'[ע"ש  3. 1סיבוב 

 

ע"ש,  15העמ' הבאים, *  2ע"ש הבאות, עש"ט ב  12ע"ש, ח"ע ב  3השאיר לולאה של , לע"ש 15. 2סיבוב 

את המסרגה מהתך האחרון, להכניס את המסרגה דרך  להוציאע"ש הבאות,  12 ע"ש כלולאה, ח"ע ב 3להשאיר 

העמ' הבאים*  2, עש"ט ב התך והלולאהך רלמשוך ד ,ע"ש הקודמת ובחזרה לתך האחרון, ללפף 3הלולאה של 

להכניס את  ,את המסרגה מהתך האחרון להוציאעש"ט,  2* עד להתחלה של הלולאה הראשונה, -לחזור *

 [3ו  2]תמונות  .ת ובחזרה אל התך הבא ולמשוך אותו דרך הלולאהע"ש הקודמ 3המסרגה דרך הלולאה של 
  

 

 

 [2תמונה ]
   

   ]החוט נמצא מאחורי העבודה[.בצד הקדמי של העבודה  1בעמ' מסיבוב  ע"ש על פני השטח. *לסרוג 3סיבוב 
 [3]תמונה  .ובחזרה אל מאחורי התך הבא קדימהנתק את החוט בשרשרת ולמשוך את החוט מאחורה ל
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   [3תמונה ] 

 

   [4]תמונה סיום החלק המרכזי. 

  

      [4תמונה ]
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 גבולות.

ח"ע הבאה* לחזור  12ע שרשרת ע"ש, ח"ע באמצ 8ע"ש, * 1ח"ע.  12. להתחיל באמצע של שרשרת 4סיבוב 

 לולאות[ 8]סה"כ:  .ולסגור עם עש"ט לח"ע הראשון

 

תמונה  .כח"ע הראשון ולסיים עם סגירה עם עש"ט לע"ש הראשונהע"ש נספרת  1]כל לולאה. בח"ע  10. 5סיבוב 

5] 

         

       [5תמונה ] 

 

 .עמכ"פ, עממ"ש, עמ' מרובע* לחזור בכל לולאה ,עמ"ק, עמ' 2. *עמ' מרובע, עממ"ש, עמכ"פ, עמ', 6סיבוב 

מסתיים ע"י סגירה עם ע"ש נספרות כעמ' המרובע הראשון והסיבוב  5לולאה. של הח"ע הראשון ב]להתחיל 

   [6תמונה ] תכים[ 10אחד מהח"ע בלולאה, בכל לולאה יש ע"ש. כל התכים נסרגים בכל ה 5 עש"ט ל

   

  [6תמונה ]
 

 3, עמכ"פ, 1ע"ש, לדלג על  2, עמ', 1ע"ש, לדלג על  2 עמ' המרובע השני[,ה]. *ח"ע בעמ' המרובע 7סיבוב 

, ח"ע בעמ' המרובע נוצרה פינה[, ח"ע בעמ' המרובע ]1ע"ש, לדלג על  2, עמ', 1לדלג על  ,ע"ש 2ע"ש, עמכ"פ, 
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 נספרת ש"ע 1] .* לחזור עד לסוף הסיבוב]נוצר צד אחד[, ח"ע בעמ' המרובע הבא 8 על ע"ש, לדלג 8הבא, 

 [7תמונה ] [הראשונה ש"לע ט"עש עם בסגירה מסתיים והסיבוב הראשון ע"כח

 בפינה ש"ע 3 ורווח צד בכל ש"ע 16 ו ע"ח 4', עמ 2, פ"עמכ 2: תכים ספירת

   

 [7תמונה ] 
          

 

ע"ש  ברווחעמ'(  2ע"ש,  3עמ',  2עמ' ברווח ע"ש, עמ', ) 2עמ' ברווח ע"ש, עמ',  2. *עמ' בח"ע הבא, 8 סיבוב

* עד לסוף -ע"ש, עמ'*, לחזור * 8עמ' ברווח  8עמ',  2עמ' ברווח ע"ש,  2עמ' ברווח ע"ש, עמ',  2, עמ', ]פינה[

 [8. תמונה תע"ש השלישילעש"ט  בסגירה עםיים תכעמ' הראשון והסיבוב מס ותע"ש נספר 3]הסיבוב 

 ע"ש בפינה 3עמ' בכל צד ורווח  28ספירת תכים: 

     

 [8תמונה ] 

   

 

 

 1 ,, )עמ'הפינתיעמ'( ברווח ע"ש  2ע"ש,  3עמ',  2פעמים, *) 4עמ', עמ'(  1 ע"ש, לדלג על 1. עמ', )9סיבוב 

* עד לסוף הסיבוב, -פעמים*. לחזור * 6עמ', עמ'(  1 ע"ש, לדלג על 1עמ', ) 4פעמים,  6עמ'(  1 ע"ש, לדלג על
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עמ' ראשון כע"ש נספרות  3]עמ'.  1 לדלג על ,ע"ש 1עמ',  ,עמ' 1 ע"ש, לדלג על 1עמ',  4בצד האחרון אחרי 

 [9תמונה  .תעם עש"ט לע"ש השלישי בסגירהוהסיבוב מסתיים 

 ע"ש בפינה 3רווחים של ע"ש בכל צד ורווח  12עמ',  20ספירת תכים: 

    

 [9תמונה ]

 

ע"ש,  3עמ',  2עמ', עמ', *) 2פעמים, לדלג על  4ע"ש(  2עמ' ברווח ע"ש,  3רווח ע"ש, )מקבץ ל. עש"ט 10סיבוב 

 3פעמים, מקבץ  6ש( "ע 2עמ' ברווח ע"ש,  3עמ', )מקבץ  2ע"ש, לדלג על  2, עמ', הפינתיעמ'( ברווח ע"ש  2

 6ע"ש(  2ברווח ע"ש,  עמ' 3)מקבץ  ,עמ' 2לדלג על  ,ע"ש 2עמ' בין העמ' השני לשלישי מהסיבוב הקודם, 

 2, עמ', הפינתי ש"( ברווח ע'עמ 2ע"ש,  3 ',עמ 2) ,פעמים בסה"כ 3* -עמ', עמ'*, לחזור * 2פעמים, לדלג על 

מ' בין העמוד השני לשלישי ע 3פעמים, מקבץ  6ע"ש(  2עמ' ברווח ע"ש,  3עמ', )מקבץ  2ע"ש, לדלג על 

 3ע"ש נספרות כעמ' הראשון במקבץ  3]פעמים.  2ע"ש(  2עמ' ברווח ע"ש,  3ע"ש, )מקבץ  2הקודם,  מהסיבוב

 [10עמ' הראשון. תמונה  3עם עש"ט למקבץ  בסגירהוהסיבוב מסתיים  עמ'

 ע"ש בפינה 3עמ' בכל צד ורווח  3מקבץ   13Xעמ' ו  6ע"ש,  28ספירת תכים: 

    

 [10 תמונה] 

   

. עש"ט לרווח ע"ש, ** *בכל צד: עמ''ק בכל אחד מהרווחים של ע"ש, עמ"ק ח"א בכל אחד מהעמ' 11סיבוב 

עמ"ק(  2ע"ש,  2עמ"ק,  2העמ' הבאים, ) 3עמ' מהפינה, עמ"ק ח"א ב  3* עד שנותרים -והמקבצים*, לחזור *

והסיבוב מסתיים  "קע"ש נספרות כעמ 2] **.-התכים הבאים**. לחזור ** 3 ב עמ"ק ח"א ברווח ע"ש בפינה, 

 [11. תמונה ניהע"ש השלעם עש"ט  בסגירה
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 הע"ש בפינ 2בכל צד ורווח  עמ"ק ח"א 19עמ"ק,  18ספירת תכים: 

 

 [11 תמונה]     

 .העבודה, לקבע באמצעות אדים ולתת לזה להתייבש בצד האחורי שלאת כל קצוות החוטים  לאבטח

 [12 תמונה]הריבוע המושלם:  

      
  [12 תמונה]   

 


