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 ( KALEVALA ) קאלוואלה  לסרוג יחד

KASVUN IHME – the Miracle of Growt  

 KASVUN IHME -נס הצמיחה
 Soile Olmariאולמרי   הלאיסו
 

 

 רקע

 מלהיבהמטפס לארץ ( Väinämöinen)  וֵינֵֵמינֶןבו שיר השני של קלוואלה מההגיעה ההשראה שלי לנס הצמיחה 

 :לזרוע עצים. להלן מספר דוגמאות מן השיר( Sampsa Pellervoinenסאמפסה פלרוויאן ) ומעודד את

… On the mountains grew the berries,   … Found his crop of barley growing, 

Golden flowers in the meadows;  Found the blades were triple-knotted, 

And the herbs of many colours,  And the ears he found six-sided… 

Many kinds of vegetation…    

texts.com/neu/kveng/kvrune02.htm-http://www.sacred 

http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune02.htm
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune02.htm
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עיצבנו שמיכת קרושה . חלק מפרויקט קרושה פיני אריבוע הקרושה הזה הי דוגמת
של  100ה יצרנו אותה לכבוד יום העצמאות . מיתולוגיית קאלוואלהל עהמבוססת 

כמו גם את הקישורים לכל , ניתן למצוא את המידע הכללי אודות הפרויקט. פינלנד
 ארטיני  בבלוג של קאלוואלהעל לסרוג יחד הריבועים של השמיכה בפוסט המידע 

Arteeni: en-www.arteeni.fi/kalevalacal 

 .בעלות הערךברצוני להודות לבודקים והמסייעים על מאמציהם והערותיהם 

Kasvun ihme -  עיצוב –נס הצמיחה (  סואילה אולמריSoile Olmari) 

 חומרים

סיימו את הפרויקט על ידי קיבוע בקיטור. הריבוע דורש מעט  את הקצוות. הכניסמספריים ומחט רקמה כדי לתצטרכו 

 .הסריגה תתנהל בצורה חלקהדיוק וחישובים, אבל בכל מה שקשור לאחידות של הסיבובים, 

 חוט וצבעים

Menita Lasse ירוק זית -1: סיבוב (olive green 9963) 2, סיבוב - ( ארגמןmagenta 8755) ירוק  - 3, סיבוב

, סיבוב (yellow 2317)צהוב  – 7, סיבוב (forest green 8947יער )ירוק  – 4-6, סיבוב (olive green 9963)זית 

ירוק יער  – 12-13, סיבוב (olive green 9963ירוק זית ) -10-11, סיבוב (dark grey 203)אפור כהה  8-9

(forest green 8947 ,)  14סיבוב ( אפור כההdark grey 203) , ירוק זית )ענפים – 15סיבוב ,olive green 

9963.) 

 

 תכים וקיצורים

 תך, תכים

 סיבוב

 ע"ש = עין שרשרת

 עש"ט = עין שטוחה

 ח"ע = חצי עמוד

 עמ"ק = עמוד מקוצר

 על המסרגה(חוט פעם אחת  ללפףעמ' = עמוד )

 (על המסרגהללפף פעמיים חוט עמוד כפול ) =עמכ"פ 

 עמ'(5פופקורן )

 על לדלג

 ח"ע ח"א = חצי עמוד חובק אחורי

 עמ"ק ח"ק = עמוד מקוצר חובק קדמי

 מ  * = לחזור-*

 

 תכים מיוחדים

 החוט עד שיהיה שוב נחוץ. זנבלהניח לאת החוט סביב האצבע המורה,  ללפף :טבעת התחלתית
 נספרים כעמוד הראשון. עיני שרשרת 3ריבוע גראני לתוך הטבעת. סרוג התחלה של ל

 (.המצוין תךמה 2, ש"ע 2, המצוין מהתך 2) סורגים הפינתי( ש"ע) שרשרת עיני ברווח: פינה

דרך  אחורהמהמסרגה, להכניס את המסרגה מקדימה  לולאהאת ה להורידעמ' באותו התך,  5לסרוג *:  פופקורן

 אותה דרך התך.  ולמשוךאל המסרגה  שהורדה לולאהאת ה להחזירראש התך הראשון שנסרג, 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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תך. נוצר הן בהוראות( באותו עמודים מקוצרים או עמודים )כמצוי 5או  3: לסרוג צדף

ין ים כפי שמצוהתך או התכים הבאצדף. בהתאם למספר התכים בצדף, לדלג על 

 בהוראות.

לקדימה סביב גוף  הלהכניס את המסרגה מאחור :ח"א( חצי עמוד חובק אחורי )ח"ע

הלולאות  2חוט ולמשוך דרך  ללפףולמשוך לולאה. המסרגה  עלחוט  ללפף התך.

 הנותרות על המסרגה.

חוט  ללפףלגוף התך,  מסביבהמסרגה, להכניס את המסרגה  עלחוט  ללפף: עמוד מקוצר חובק קדמי )עמ"ק ח"ק(

 חוט ולמשוך דרך כל הלולאות שעל המסרגה. ללפףלולאות על המסרגה.  3ולמשוך לולאה. עכשיו יש 

 יוצרים זכויות

התמונות וההוראות. אין לכם זכות להעתיק, לשנות, להפיץ או  ,, בעלת הזכויות לכל הדוגמהSOILE OLMARIאני, 

ברצונכם לשתף את הדוגמה במקום כלשהו, תוכלו לשתף את הקישור לבלוג  םלמכור אותה כולה או בחלקה. א

www.somateko.blogspot.fi .תוכלו למכור את התוצר מעשה ידיכם כל עוד תזכירו אותי כמעצבת. תודה . 

 נס הצמיחה -  Kasvun ihmeהדוגמה 

ע"ש  3 ם)להתחיל ע: עמ'  3 קבוצות של  4Xלסרוג  התחלתיתטבעת ב: בירוק זית יבוע גראניר ה שלתחלה . 1

.  (magentaנתק חוט ולהחליף לצבע ארגמן )לעמ'.  3ע"ש בין הקבוצות של  3כעמ' הראשון(( ואז  הנספרים)

לנתק . להדק את המרכז על ידי משיכת הזנב הקצר עד שהחור במרכז נעלם. השלישיתע"ש לסגור עם עש"ט ב

 .חלוטיןהריבוע יסתיים לאשר את הקצוות כ להכניס, חוט

 .באותו הצבע לסיבוב הבא: המשיכו בצבע אחד

 

                

כעמ"ק ראשון( באותו התך בו נסרגה העש"ט מהסיבוב הקודם. פופקורן  יםע"ש )נספר 2: (Magentaארגמן ) . 2

 2ע"ש,  2עמ"ק,  2ק, )"עמ"ק( בפינה. *עמ"ק, פופקורן, עמ 2 ,ע"ש 2עמ"ק,  2. )הבא תךבעמ' הבא ועמ"ק ב

וות. צק הכניסול לנתק חוטע"ש השנייה. ה אל עם עש"ט לסגורפעמים בסה"כ.  3* -* * לחזור מ .עמ"ק( בפינה

 תך אחד(.בתור )פופקורן נספר  בפינהע"ש  2 רווח תכים בכל צד, כולל 9ספירת תכים 

 : המשיכו באותו הצבע, עברו עם עש"ט אל הפינה והתחילו את הסיבוב הבא.עם צבע אחד 

http://www.somateko.blogspot.fi/
http://www.somateko.blogspot.fi/
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 2כעמ"ק הראשון של הפינה(. להשלים את הפינה ) עמ"ק,  יםע"ש )נספר 2. בפינה כלשהי: להתחיל זיתירוק   .3

ע"ש, לדלג על עמ"ק, עמ"ק באמצע  2חבוי(, שמעט ראשון נופל בתך העמ"ק העמ"ק ) 2עמ"ק(. * 2ע"ש, 

 3* -* לחזור מ .פינה*עמ"ק( ב 2ע"ש,  2עמ"ק,  2) ,התכים הבאים 2 ע"ש, לדלג על עמ"ק, עמ"ק ב 2הפופקורן, 

 2ב ק , עמ"ע"ש 2ע"ש, לדלג על עמ"ק, עמ"ק באמצע הפופקורן,  2. עמ"ק בשני התכים הבאים, סה"כ פעמים

תכים בכל צד, כולל  15קצוות. ספירת תכים  הכניסול לנתק חוטע"ש השנייה. ב עם עש"ט לסגור .התכים הבאים

 .ש בפינהע" 2רווח 

 עש"ט אל הפינה והתחילו את הסיבוב הבא. 2הצבע, עברו עם : המשיכו באותו עם צבע אחד 
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תך העמ"ק( בפינה כלשהי. *לדלג על עמ"ק ) 2ע"ש,  2עמ"ק,  2: )יערירוק   .4

, עמ"ק ועמ"ק רווח ע"ש, ע"ש, לדלג על עמ"ק 3התכים הבאים,  2 חבוי(, עמ"ק בה

 2 עמ"ק, עמ"ק ב 2 ע"ש, לדלג על רווח ע"ש ו 3עמ"ק האמצעי, ע"ש משמאל לב

פעמים.  3* סה"כ -* לחזור מ .עמ"ק( בפינה* 2ע"ש,  2עמ"ק,  2התכים הבאים, )

ע"ש , עמ"ק בועמ"ק רווח ע"ש ,ע"ש, לדלג על עמ"ק 3התכים הבאים,  2 לדלג על עמ"ק )תך חבוי(, עמ"ק ב

את  עם עש"ט לסגור .התכים הבאים 2 עמ"ק, עמ"ק ב 2 ע"ש, לדלג על רווח ע"ש ו 3עמ"ק האמצעי, משמאל ל

 .פינהע"ש ב 2 רווח תכים בכל צד, כולל 17ספירת תכים  ע"ש השנייה.ל ק האחרון"העמ

 
 

 

 2ע"ש,  2להשלים את הפינה )עמ"ק,  .ק הראשון("כעמ ע"ש )נספרים 2לעבור לפינה. : עם עש"ט יערירוק . 5

עמ"ק , ועמ"ק רווח ע"ש ,לדלג על עמ"קע"ש,  4התכים הבאים,  2 חבוי(, עמ"ק בהתך העמ"ק(. *לדלג על עמ"ק )

ע"ש,  2עמ"ק,  2) ,עמ"ק הבאים 2 עמ"ק ב "ק,עמ 2 ע"ש, לדלג על רווח ע"ש ו 4, יאמצעבע"ש משמאל  לעמ"ק ה

ע"ש,  4 התכים הבאים, 2 . לדלג על עמ"ק )תך חבוי(, עמ"ק בסה"כ פעמים 3* -* עמ"ק( בפינה.* לחזור מ 2

עמ"ק,  2 ע"ש, לדלג על רווח ע"ש ו 4, יאמצעהק ע"ש משמאל לעמ"עמ"ק ב, ועמ"ק רווח ע"ש לדלג על עמ"ק

ע"ש  2 רווח תכים בכל צד, כולל 19ש השנייה. ספירת תכים "עבעם עש"ט  לסגורעמ"ק הבאים.  2 עמ"ק ב

 בפינה.
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עמ"ק( בפינה. * לדלג על  2ע"ש,  2עמ"ק,  2) .בתך הבאע"ש, עמ"ק  2: יערירוק  . 6

 רווח ע"ש ע"ש, לדלג על עמ"ק 5התכים הבאים,  2 עמ"ק )תך חבוי(, עמ"ק ב

עמ"ק,  2 ע"ש, לדלג על רווח ע"ש ו 5, יאמצעע"ש משמאל לעמ"ק ה, עמ"ק בועמ"ק

 3 .*-* עמ"ק( בפינה* לחזור מ 2ע"ש,  2עמ"ק,  2, )התכים הבאים 2 עמ"ק ב

 , עמ"קועמ"ק ע"ש, לדלג על עמ"ק רווח ע"ש 5התכים הבאים,  2 . לדלג על עמ"ק )תך חבוי(, עמ"ק ב"כסה פעמים

 ש השנייה. "עבעם עש"ט  לסגור. עמ"ק 2 ע"ש, לדלג על רווח ע"ש ו 5, יצעהאמ בע"ש משמאל לעמ"ק

 ע"ש בפינה. 2 רווח תכים בכל צד, כולל 21קצוות. ספירת תכים  הכניסול לנתק חוט

 : המשיכו באותו הצבע, עברו עם עש"ט אל הפינה והתחילו את הסיבוב הבא.צבע אחדעם  

 

 

 

 2ע"ש,  2להשלים את הפינה )עמ"ק,  .כעמ"ק הראשון של הפינה( יםע"ש )נספר 2להתחיל באחת הפינות.  צהוב:. 7

עמ"ק ב, עמכ"פ שע"ע"ש, לדלג על עמ"ק ורווח  4התכים הבאים,  2 ך חבוי(, עמ"ק בתעמ"ק(  *לדלג על עמ"ק )

ע"ש,  2, 6ק האמצעי מסיבוב ע"ש, פופקורן בעמ" 2, [6]להקיף את הרווח ע"ש מסיבוב  5 האמצעי של סיבוב

  רווח ע"שהלדלג על  .ע"ש 4, [6]להקיף את הרווח ע"ש מסיבוב  5מ"ק האמצעי מסיבוב עמכ"פ ברווח משמאל לע

. לדלג על סה"כ פעמים 3* -* ור מזלח .עמ"ק( בפינה * 2ע"ש,  2עמ"ק,  2התכים הבאים, ) 2 עמ"ק, עמ"ק ב 2 ו

עמ"ק בע"ש משמאל ל ע"ש, לדלג על עמ"ק ורווח ע"ש, עמכ"פ 4התכים הבאים,  2 עמ"ק )תך חבוי(, עמ"ק ב

ע"ש,  2, 6ע"ש, פופקורן בעמ"ק האמצעי מסיבוב  2, [6]להקיף את הרווח ע"ש מסיבוב  5האמצעי של סיבוב 

עמ"ק, עמ"ק  2 ע"ש, לדלג על רווח ע"ש ו 4, [6]להקיף את הרווח ע"ש מסיבוב  5מסיבוב עמכ"פ בעמ"ק האמצעי 

 . לנתק חוט ולהכניס קצוותע"ש השנייה. לעמ"ק את העם עש"ט  לסגור. התכים הבאים 2 ב

 ע"ש בפינה. 2 רווח תכים בכל צד, כולל 25ספירת תכים 

 הפינה והתחילו את הסיבוב הבא. עש"ט אל 2: המשיכו באותו הצבע, עברו עם עם צבע אחד 
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 2להשלים את הפינה )עמ"ק,  .ון של הפינה(שע"ש )נספרות כעמ"ק הרא 2להתחיל בפינה כלשהי.  אפור כהה:  .8

עמ"ק ברווח ע"ש, עמ"ק בעמכ"פ הבא,  4התכים הבאים,  3 עמ"ק(. *לדלג על עמ"ק )תך חבוי(, עמ"ק ב 2ע"ש, 

עמ"ק ברווח  4הפופקורן, לדלג על רווח ע"ש, עמ"ק בעמכ"פ הבא,  במרכזעמ'  5לדלג על רווח ע"ש, צדף של 

 פעמים 3* -* לחזור מ .עמ"ק( בפינה * 2ע"ש,  2עמ"ק,  2התכים הבאים, ) 3 ע"ש, לדלג על עמ"ק, עמ"ק ב

עמ"ק ברווח ע"ש, עמ"ק בעמכ"פ, לדלג על רווח  4התכים הבאים,  3 ק )תך חבוי(, עמ"ק ב. לדלג על עמ"סה"כ

עמ"ק ברווח ע"ש, לדלג על  4הפופקורן, לדלג על רווח ע"ש, עמ"ק בעמכ"פ הבא,  במרכזעמ'  5ע"ש, צדף של 

תכים בכל  27. ספירת תכים ע"ש השנייהבאת העמ"ק האחרון עם עש"ט  לסגורהתכים הבאים.  3 עמ"ק, עמ"ק ב

 ע"ש בפינה. 2 רווח צד, כולל
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* לדלג על עמ"ק )תך  .בפינה ח"ע 3, עם עש"ט לפינה להתקדם: אפור כהה .9

ח"ע  5התכים הבאים )העשירי נופל בעמ' הראשון של הצדף(,  10 חבוי(, ח"ע ב

הח"ע שזה עתה  כמו תךבאותו ח"א בעמ' של הצדף )הח"ע ח"א הראשון נופל 

אחרי הצדף(, השני ראשון נופל בעמ"ק ההתכים הבאים )הח"ע  10 נסרג(. ח"ע ב

. לדלג על עמ"ק )תך סה"כ פעמים 3* -* ח"ע בפינה מהסיבוב הקודם*. לחזור מ 3

 5העשירי נופל בעמ' הראשון של הצדף(, הח"ע  התכים הבאים ) 10 חבוי(, ח"ע ב

התכים  10 ח"ע ב(, עתה נסרגשזה הח"ע באותו תך כמו הראשון נופל על ח"ע ח"א בעמ' של הצדף )הח"ע ח"א 

לנתק ח"ע הראשון . בהאחרון  'את העמעם עש"ט  לסגור. אחרי הצדף(השני הבאים )הח"ע הראשון נופל בעמ"ק 

 .ח"ע בפינה 3ו  תכים בכל צד 25. ספירת תכים חוט ולהכניס קצוות

 עש"ט אל הח"ע האמצעי בפינה והתחילו את הסיבוב הבא. 2עם : המשיכו באותו הצבע, עברו עם צבע אחד 

 

   

להשלים את  .ק הראשון של הפינה("ע"ש )נספרות כעמ 2. באחת הפינות: להתחיל בח"ע האמצעי ירוק זית  .10

 4ע"ש, לדלג על  1התכים הבאים,  4 תכים, עמ"ק ב 3ע"ש, לדלג על  3עמ"ק(. *  2ע"ש,  2הפינה )עמ"ק, 

 9)התך מסיבוב  8בעמ' השלישי מסיבוב  ', עמתך אחדעמ"ק בח"ע ח"א הראשון, לדלג על  5של  תכים, צדף

 4 תכים, עמ"ק ב 4ע"ש, לדלג על  1עמ"ק בח"ע ח"א האחרון,  5, צדף של תך אחדלדלג על  .(מאחור חבוי

 3* -* לחזור מפינה. * ח"ע האמצעי בעמ"ק( ב 2ע"ש,  2עמ"ק,  2תכים, ) 3ע"ש, לדלג על  3התכים הבאים, 

עמ"ק  5תכים, צדף של  4ע"ש, לדלג על  1התכים הבאים,  4 תכים, עמ"ק ב 3ע"ש, לדלג על  3. סה"כ פעמים

תך לדלג על  ,(מאחור חבוי 9)התך מסיבוב  8, עמ בעמ' השלישי מסיבוב תך אחדבח"ע ח"א הראשון, לדלג על 

ע"ש, לדלג על  3התכים הבאים,  4 תכים, עמ"ק ב 4ע"ש, לדלג על  1עמ"ק בח"ע ח"א האחרון,  5, צדף של אחד

 2תכים בכל צד, כולל  33עמ"ק הראשון בפינה. ספירת תכים באת הע"ש האחרונה עם עש"ט  לסגור. תכים 3

 ע"ש בפינה.
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עמ"ק(  2ע"ש,  2עמ"ק,  2עמ"ק בתך הבא. ) ,עמ"ק(כע"ש )נספרות  2: ירוק זית  .11

ע"ש, לדלג על  2התכים הבאים,  2 בפינה. * לדלג על עמ"ק )תך חבוי(, עמ"ק ב

עמ"ק  3תכים, צדף של  2ל עע"ש, לדלג  1, התכים הבאים 5 רווח ע"ש, עמ"ק ב

ע"ש,  1עמ' האמצעי, ה בתך הבא אחרי 'עמתכים,  3לדלג על ע"ש,  1בתך הבא, 

 תכים, עמ"ק ב 2ע"ש, לדלג על  1עמ"ק בתך הבא,  3תכים, צדף של  2לדלג על 

 2התכים הבאים, ) 2 ע"ש, לדלג על רווח ע"ש, עמ"ק ב 2התכים הבאים,  5

התכים  2 . לדלג על עמ"ק )תך חבוי(, עמ"ק בסה"כ פעמים 3* -* עמ"ק( בפינה.* לחזור מ 2ע"ש,  2עמ"ק, 

עמ"ק בתך  3תכים, צדף של  2על ע"ש, לדלג  1התכים הבאים.  5 בע"ש, לדלג על רווח ע"ש, עמ"ק  2הבאים, 

 עמ"ק 3תכים, צדף של  2ע"ש, לדלג על  1עמ' האמצעי, תך הבא אחרי הב 'עמתכים,  3לדלג על  ע"ש, 1הבא, 

עם עש"ט את הע"ש האחרונה  לסגור. ע"ש 2התכים הבאים,  5 , עמ"ק בתכים 2ע"ש, לדלג על  1בתך הבא, 

 ק הבא. "עמב

 ע"ש בפינה. 2 רווח תכים בכל צד, כולל 35ולאבטח קצוות. ספירת תכים  לנתק חוט

 עש"ט אל הח"ע האמצעי בפינה והתחילו את הסיבוב הבא. 4: המשיכו באותו הצבע, עברו עם עם צבע אחד   
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עמ"ק )תך לדלג על , ח"ע ברווח הפינתי 3: להתחיל בפינה כלשהי. *יערירוק   .12

, ח"ע התכים הבאים 5 ח"ע ברווח ע"ש, ח"ע ב 2התכים הבאים,  3 חבוי(, ח"ע ב

ח"ע ח"א בצדף, ח"ע ברווח  3הבא, ח"ע ברווח ע"ש,  'ח"ע ח"א בצדף, ח"ע ברווח ע"ש, ח"ע בעמ 3, ברווח ע"ש

 4* -* לחזור מ .התכים הבאים* 3 ברווח ע"ש, לדלג על עמ"ק, ח"ע ב עח" 2, התכים הבאים 5 ח"ע בע"ש, 

תכים  34ע הראשון. ספירת תכים "חבעם עש"ט  לסגורח"ע בפינה האחרונה.  3לא לסרוג את   סה"כ.פעמים 

 בכל צד.

     

התכים  12 ב 'ע"ש, עמ'( בח"ע האמצעי של הפינה, *עמ 2, 'ע"ש )נספרות כעמ'(, לסרוג )עמ 3: יערירוק  . 13

 ח"ע 3 עמ"ק ח"ק ב לדלג על ח"ע, עמ"ק בח"ע האמצעי, לדלג על ח"ע, הבאים, ח"ע 3 הבאים, עמ"ק ח"ק ב

 ב '. עמסה"כ פעמים 3* -* לחזור מ .פינה*ח"ע האמצעי בע"ש, עמ'( ב 2התכים הבאים, )עמ',  12 הבאים, עמ' ב

 עמ"ק ח"ק ב לדלג על ח"ע, עמ"ק בח"ע האמצעי, לדלג על ח"ע, הבאים, ח"ע 3 התכים הבאים, עמ"ק ח"ק ב 12

לנתק חוט ש השלישית. "עלהאחרון  'את העמעם עש"ט  לסגורהתכים הבאים.  11 הבאים, עמ' ב הח"ע 3

 ע"ש בפינה. 2 רווח תכים בכל צד, כולל 35לאבטח קצוות. ספירת תכים ו

 עש"ט אל הח"ע האמצעי בפינה והתחילו את הסיבוב הבא. 2: המשיכו באותו הצבע, עברו עם עם צבע אחד   
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ע"ש,  2להשלים את הפינה )עמ',  .עמ' הראשון של הפינה(כ )נספרות ע"ש 3. באחת הפינות: להתחיל אפור כהה. 14

 3* -* עמ'( בפינה*. לחזור מ 2ע"ש,  2, עמ' 2) ,התכים הבאים 32 י(, עמ' בעמ'(. *לדלג על עמ' )תך חבו 2

 38ולאבטח קצוות. ספירת תכים  חוט ש השלישית. לנתק"עהעמ' האחרון באת עם עש"ט  לסגור. סה"כ פעמים

 ע"ש בפינה. 2 רווח תכים בכל צד, כולל

    

. מכ"פש לכל ענף( בכל אחד משני צידי הפופקורן הצהוב והע"ע 8 ע"ש ) 8"ענפים" = את ה:  סורגים ירוק זית .15

כפי שנראה  7סיבוב ל ע"שולחבר את  4סיבוב מע"ש הראשונות בצד ימין של העמ"ק האמצעי  8 להתחיל את ה

(. רמז: להשתמש בחוט מספיק ארוך ליצירת 4אותו הדבר בצד השמאלי של אותו עמ"ק )סיבוב  לעשותבתמונה למטה. 

בחצי מהחוט לענף הראשון ובחצי השני לענף השני. יש להשאיר את זנבות החוטים מעל  להשתמששני ענפים. 

 של העבודה.  הענפים. להתחבר עם עש"ט. לאבטח קצוות בצד האחורי



12 
 

© 2017 SOILE OLMARI, all rights reserved 
www.somateko.blogspot.fi 

 

 

               

Kasvun ihme -  מוכן. מסע מהנה עם הריבוע הבא.נס הצמיחה 


