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 ריבוע של לסרוג יחד קאלוואלה 

 (Sari Åströmשרי אוסטרום ) מאתשל האוויר(  בתוליתרוח ) Ilmatar -אילמטר 

 
 מיתולוגיית קאלוואלהחלק מפרויקט קרושה פיני. עיצבנו שמיכת קרושה המבוססת של  אריבוע הקרושה הזה הי של הדוגמה

את הקישורים לכל הריבועים של השמיכה בפוסט המידע ושל פינלנד. ניתן למצוא את המידע הכללי  100 -לכבוד יום העצמאות ה

 en-www.arteeni.fi/kalevalacalבבלוג של ארטייני:  קאלוואלהלסרוג יחד  על

 מזל טוב למולדת בת מאה השנה!

 

 של האוויר(בתולית )רוח  Ilmatar -אילמטר 

אילמטר היא העלמה בפואמה קאלוואלה, העלמה מגן עדן שיצרה את העולם. היא התעייפה מלשהות בשמים, ירדה אל הים 

מכבד את הנשיות השמימית של אילמטר ואת פריחתה, כמו גם את האוויר של גן עדן והרוח. הרוח. ריבוע קרושה זה מוהתעברה 

 סריגה נעימה!
 

 חומרים:

  חוטMenita Lasse ,בדף המידע של לסרוג יחד קאלוואלה.מצויינים מסרגה ומתח הסריגה פרטי ה 

  ו.. יםקצות החוט לאבטח אתמחט רקמה 

  .מספרים 
למתוח אותו קצת תוך כדי העבודה כדי לשמור על הצורה הנכונה, אבל לא תצטרכו  ואפשרהדוגמה יוצרת ריבוע כמעט מושלם 

 לבצע ממש קיבוע לפני שתחברו את הריבועים יחד.

 

 

 הסברים וקיצורים

 סיבוב ס

 תך תך

 ע"ש של עין שרשרת /רווח רווח ע"שע"ש/

 עין שטוחה עש"ט

 חצי עמוד ח"ע

 עמודים כפולים סרוגים יחד 3 יחדעמכ"פ  3

 באותו התך( יחדעמודים סרוגים  3מקבץ עמודים ) מקבץ עמ'

 באותו התך( יחדעמודים כפולים סרוגים  3מקבץ עמודים כפולים ) מקבץ עמכ"פ

 באותו התך( יחדליפופים על המסרגה( סרוגים  3) עמודים משולשים 3מקבץ עמודים משולשים ) מקבץ עממ"ש

המסרגה מאחור  בהכנסת גוף התך מהסיבוב הקודםלסביב מ נסרג י עמוד חובק אחורי )חצי העמודחצ ח"ע ח"א

 לקדימה(

בראש התך מהסיבוב הקודם.  )העליונות( סביב הלולאות נסרג חצי העמודה התך )ח"ע ח"ק נמוך( "א בראשח ח"ע 

סביב הלולאות בראש  המסרגהלחבק עם תחת "צורת הוי" של התך, מ)להכניס את המסרגה מאחור לקדימה 

 הלולאות( 2תחת "צורת הוי", ללפף ולמשוך לולאה, ללפף ולהעביר את החוט דרך  לאחורהתך מקדימה 

את המסרגה מקדימה  להכניסחצי עמוד חובק קדמי )חצי העמוד נסרג סביב הגוף של התך מהסיבוב הקודם,  ח"ע ח"ק

 (.לאחור
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ד המקוצר נסרג סביב הגוף של התך מהסיבוב עמוד מקוצר חובק אחורי )העמו עמ"ק ח"א

 קדימה(. לאת המסרגה מאחור  להכניסהקודם, 

 אחור(לאת המסרגה מקדימה  להכניסעמוד חובק קדמי )העמוד נסרג סביב הגוף של התך מהסיבוב הקודם,  עמ' ח"ק

 . מרובות היא תכלול הוראותצד שלם ועל ** לחזור על ההוראות בין הכוכביות בכמות הפעמים המצוינת. זו בד"כ חזרה 

 תר.חזרה ברמה נמוכה יו, זו המדויקהפעמים מספר )( לחזור על ההוראות בין הסוגרים 

 

 זכויות יוצרים:

הוראות.  בבקשה על תעתיקו, תשכפלו או תפיצו התמונות וה(, בעלת כל הזכויות על הדוגמה הזו, Sari Åströmאני, שרי אוסטרום )

שהוכנו מוצרים  אתם יכולים למכוראת הדוגמה.  ףלשתאת הקישור אם אתם רוצים  לשתף אפשראו בחלקים.  בשלמותאת הדוגמה 

 אותי כמעצבת. תודה רבה!הזכירו , אבל בבקשה על ידכם

 הדוגמה נכתבה בשני חלקים: החלק הראשון עבור ריבוע בצבע אחד והחלק השני עבור ריבוע במגוון צבעים.

 

 צבע אחד – ILMATAR אילמטר 

 טבעת קסם. להכין

 ח"ע הראשון לעש"ט עם טבעת הקסם, לסגור בח"ע  8כתך(,  נספרתע"ש )לא  1 . 1 ’ס

 ח"ע 8ספירת תכים:  
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ע"ש,  3הראשון(,  גמורכעמ' הלא שנספרות ע"ש  2לסרוג מקבץ עמ' )שמתחיל ב  .2 ’ס

ראש מקבץ לעם עש"ט פעמים, לסגור  6* עוד -* מ ע"ש* לחזור 3*מקבץ עמ', 

 לראש של מקבץ העמ' ולא אל הע"ש(. רהעמ' הראשון )הערה: להתחב

 ע"ש( 3)מקבץ עמ',   X 8ספירת תכים:  

 

 

 

* -* מ רווח ע"ש*, לחזורבעמ', עמ"ק(  2ע"ש,  1עמ',  2ע"ש )לא נספרת כתך(, *ח"ע ח"ק סביב מקבץ עמ', )עמ"ק,  1 .3 ’ס

 . הראשון ח"ע ח"קלעם עש"ט סביב, לסגור 

 (ע"ש 1עמ',  4עמ"ק,  2)ח"ע ח"ק,  X  8פירת תכים: ס 
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ע"ש )לא נספר כתך(, *ח"ע  1ע"ש,  1לעבור אל רווח כדי עש"ט  3 להשתמש ב .4 ’ס

 ח"ע הראשון.לעש"ט עם * סביב, לסגור -* מ ע"ש* לחזור 7רווח ע"ש, ב

 ע"ש( 7)ח"ע,   X 8ספירת תכים:  

 

 

 

ע"י  הראשון ח"ק * סביב, לסגור לח"ע-* מ לחזורע"ש*, ברווח ח"ע  7ע"ש )לא נספר כתך(, *ח"ע ח"ק סביב ח"ע,  1 . 5 ’ס

 לשים את הלולאה שהורדנו, לקדימהדרך הח"ע ח"ק מאחור  המסרגה להכניס אתהוצאת המסרגה מהלולאה, 

 .שלכם ך החלק האחורי של העבודהראותה ד למשוךבחזרה למסרגה, 

 ח"ע( 7)ח"ע ח"ק,  X 8כים: ספירת ת 
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ח"ע ח"ק מהסיבוב הקודם(, ב נופלכתך(, עמ"ק ח"א סביב כל אחד מהתכים, )התך הראשון נספרות ע"ש )לא  2 . 6 ’ס

 עמ"ק ח"א הראשון.לעש"ט עם לסגור 

 עמ"ק ח"א 64ספירת תכים:  
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אותו התך אליו בח"ע  לסרוגע"ש )לא נספר כתך(, *ח"ע )בחזרה הראשונה,  1 . 7 ’ס

ע"ש,  4, מקבץ עמכ"פ, 3ע"ש, לדלג על  4, ח"ע, 2 ע"ש, לדלג על  3סגרתם(, 

ע"ש, לדלג על  3, ח"ע, 3ע"ש, לדלג על  4ע"ש, מקבץ עמכ"פ,  4מקבץ עממ"ש, 

 ח"ע הראשון.לעש"ט עם פעמים, לסגור  3* עוד -* מ *, לחזור 2

 מקבץ עמכ"פ, מקבץ עממ"ש בפינה X  2ע"ש,  X  4 4ש, ע" X 3  2ח"ע,  3כל צד: בספירת תכים  

 

 

 

 

ע"ש, ח"ע  4ברווח ח"ע  3ע"ש, ח"ע ח"ק סביב ח"ע,  3רווח בח"ע  2ע"ש )לא נספר כתך(, *ח"ע ח"ק סביב ח"ע,  1 .8 ’ס

ע"ש,  4 ברווחח"ע  4ע"ש, ח"ע ח"ק( סביב מקבץ העממ"ש,  2ע"ש, )ח"ע ח"ק,  4 ברווחח"ע  4ח"ק סביב המקבץ, 

 פעמים. 3* עוד -* מ ע"ש* לחזור  3ברווח ח"ע  2ע"ש, ח"ע ח"ק סביב ח"ע,  4 ע ברווחח" 3ח"ע ח"ק סביב המקבץ, 

 .5האחורי של העבודה, כמו בסיבוב  הלולאה דרך הצדבמשיכת , הראשון לסגור לח"ע ח"ק

 ח"ע בפינה 2ח"ע ח"ק,  7ח"ע,  18כל צד: בספירת תכים 
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ע"ש, ח"ע(  2בח"ע ח"ק(, *)ח"ע,  נופלהתכים הבאים )הח"ע ח"א הראשון  13ע"ש )לא נספר כתך(, ח"ע ח"א ב  1 . 9 ’ס

ע"ש, ח"ע( ברווח ע"ש  2פעמים, )ח"ע,  2* עוד -* מ התכים הבאים *, לחזור 25, ח"ע ח"א ב הפינתיברווח ע"ש 

 ח"ע ח"א הראשון. בעש"ט עם התכים הבאים, לסגור  12, ח"ע ח"א ב הפינתי

 ע"ש 2 ח"ע ו 2ח"ע ח"א, בפינות יש  25כל צד: בספירת תכים  
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 3הראשון של  גמורכעמכ"פ הלא נספרות ע"ש ) 3להתחיל עם , התכים הבאים 2להתקדם עם החוט ע"י עש"ט ב  . 10ס' 

 2עמכ"פ יחד,  3ה(, *)ע"ש )פינ 6פעמים,  3עמכ"פ יחד(  3ע"ש,  2עמכ"פ יחד, ) 3את ה  להשליםיחד(,  העמכ"פ

עם לסגור פעמים,  5ע"ש(  2עמכ"פ יחד,  3פעמים, ) 2* עוד -*מ ע"ש כדי ליצור פינה*, לחזור  4פעמים, עוד  9ע"ש( 

 עמכ"פ יחד הראשון.  3 לעש"ט 

 ע"ש בפינה 6ע"ש,  8X  2עמכ"פ יחד,  X  3 9כל צד : בספירת תכים  

 

 

 2עמכ"פ יחד,  3ע"ש, )עמ' ח"ק סביב ה  2 ברווחעמ'  2עמכ"פ יחד,  3כתך(, עמ' ח"ק סביב אותו  ותע"ש )לא נספר 2 . 11ס' 

, הפינתי ע"ש 6ברווח  עמ'( 4ע"ש,  3עמ',  4עמכ"פ יחד האחרון, *) 3פעמים, עמ' ח"ק סביב ה  2ע"ש(  ברווחעמ' 

* -* מ עמכ"פ יחד האחרון*, לחזור 3ב ה עמ' ח"ק סביפעמים,  8ע"ש(  ברווחעמ'  2עמכ"פ יחד,  3)עמ' ח"ק סביב ה 

 5עמ' ברווח ע"ש(  2עמכ"פ יחד,  3)עמ' ח"ק סביב ה  הפינתיעמ'( ברווח ע"ש  4ע"ש,  3עמ'  4פעמים, ) 2עוד 

 .5, כמו בסיבוב אחורי העבודהעמ' ח"ק הראשון, ע"י משיכת לולאה דרך לפעמים. לסגור 

 ע"ש בפינה. 3עמ',  X  4 2עמ',  X 2  8עמ' ח"ק,  9כל צד: בספירת תכים  
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התכים הבאים, )הערה: הח"ע ח"א בראש הראשון נופל בעמ' ח"ק שמעל  14 ח"א בראש ע"ש )לא נספר כתך(, ח"ע 1 . 12ס' 

 (. )ראו רשימת ההסברים לתכים(.10עמכ"פ יחד )סיבוב  3

 2פעמים, ) 2* עוד -* מ הבאים*, לחזורהתכים  33"ע ח"א בראש ווח ע"ש הפינתי, חברח"ע(  2ע"ש,  2ח"ע,  2*) 

 ח"ע ח"א הראשון. לעש"ט עם התכים הבאים, לסגור  19רווח ע"ש בפינה, ח"ע ח"א בראש בח"ע(  2ע"ש,  2ח"ע, 

 ע"ש בפינה. 2ח"ע,  4ח"ע ח"א בראש,  33ספירת תכים בכל צד:  

 

     

http://www.arteeni.fi/


Ilmatar – Sari Åström   

© 2017 Sari Åström, all rights reserved  
 www.arteeni.fi   

 

10 

 

 
 

התכים הבאים*,  37 ב, עמ' הפינתיע"ש  ברווחע"ש, עמ'(  3התכים הבאים, * )עמ',  15כעמ'(, עמ' ב  נספרע"ש ) 3 . 13ס' 

ע"ש, עמ'(  3פעמים, )עמ',  2* עוד -* מ תשכחו את התך הראשון אחרי הפינה שקצת מתחבא(. לחזוראל )הערה: 

 . נתק חוט ולאבטח קצוותלע"ש השלישית, ללסגור עם עש"ט  .התכים הבאים 22, עמ' ב ברווח ע"ש הפינתי

 ע"ש בפינה 3עמ',  39כל צד: בספירת תכים  
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 צבעוני ILMATAR -אילמטר 

 לבחור צבעים כרצונכם. תוכלואלו ההוראות תוך שימוש בצבעים הרשמיים של לסרוג יחד קאלוואלה. 

 Menita Lasseחוט  בהצבעים של לסרוג יחד קאלוואלה 

 olive green 9963= ירוק זית  1צבע 

 purple 757= סגול  2צבע 

 magenta 8755= ארגמן  3צבע 

 dark grey 203= אפור כהה  4צבע 
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 טבעת קסם. להכין

  , לנתק חוט ולאבטח קצוות.ח"ע הראשוןלעש"ט עם ח"ע בטבעת הקסם, לסגור  8ע"ש )לא נספרת כתך(,  1  1צבע . 1ס' 

 ח"ע 8ספירת תכים:  

 

 

 

לסגור עם עש"ט לראש מקבץ העמ' , סביב* -* מ ע"ש* לחזור 3*מקבץ עמ',  ,להתחיל עם עמ' עומד לסריגת מקבץ  2צבע  .2 ’ס

 הראשון )הערה: להתחבר לראש של מקבץ העמ' ולא אל הע"ש(, לנתק חוט ולאבטח קצוות.

 ע"ש( 3)מקבץ עמ',   X 8ספירת תכים:  
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 1עמ',  2סביב ראש מקבץ העמ', )עמ"ק, להתחיל עם תך עומד: *ח"ע ח"ק  3צבע . 3' ס

* סביב, לסגור עם עש"ט לח"ע -ע"ש*, לחזור מ * 3עמ', עמ"ק( ברווח  2ע"ש, 

 ח"ק הראשון,  לנתק חוט ולאבטח קצוות.

 ע"ש( 1עמ',  4עמ"ק,  2)ח"ע ח"ק,  X  8ספירת תכים:   

 

 
 

 

 עש"ט לח"ע הראשון.עם * סביב, לסגור -*מ  לחזור ,ע"ש* 7ע"ש,  1ברווח *ח"ע תך עומד: להתחיל עם  4צבע . 4 'ס

 ע"ש( 7)ח"ע,  X  8ספירת תכים:  
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* -* מ  ע"ש*, לחזור 7ברווח ח"ע  7כתך(, *ח"ע ח"ק סביב ח"ע,  נספרע"ש )לא  1 . 5ס' 

להכניס את סביב, לסגור לח"ע ח"ק הראשון ע"י הוצאת המסרגה מהלולאה, 

להעלות את הלולאה בחזרה למסרגה,  לקדימה,דרך הח"ע ח"ק מאחור  המסרגה

 .(1)תמונה למשוך אותה דרך החלק האחורי של העבודה 

 ח"ע( 7)ח"ע ח"ק,  X 8ספירת תכים:  

 

    
 

לנתק חוט  עש"ט לעמ"ק ח"א הראשון.עם כתך(, עמ"ק ח"א סביב כל אחד מהתכים, לסגור  ספרותנע"ש )לא  2 . 6 ס'

 ולאבטח קצוות.

 עמ"ק ח"א 64ספירת תכים:  

 

 

 

 

http://www.arteeni.fi/


Ilmatar – Sari Åström   

© 2017 Sari Åström, all rights reserved  
 www.arteeni.fi   

 

15 

ע"ש, לדלג  3*ח"ע,  :4התכים שמעל ח"ע מסיבוב ד באח תך עומדלהתחיל עם  1צבע . 7ס' 

ע"ש, מקבץ עממ"ש,  4תכים, מקבץ עמכ"פ,  3ע"ש, לדלג על  4תכים, ח"ע,  2על  

תכים*,  2ע"ש, לדלג על  3תכים, ח"ע,  3ע"ש, לדלג על  4ע"ש, מקבץ עמכ"פ,  4

לנתק חוט  ח"ע הראשון.לעש"ט עם לסגור לסרוג את ח"ע האחרון בחזרה האחרונה ו בלי. פעמים 4* -*מ לחזור 

 ולאבטח קצוות.

 מקבץ עמכ"פ, מקבץ עממ"ש בפינה  X 2ע"ש,  X 4  4ע"ש,  X 3  2ח"ע,  3כל צד: בספירת תכים  

 
 

ע"ש, ח"ע ח"ק  3 ברווחח"ע  2: *ח"ע ח"ק סביב ח"ע, באחד מח"ע האמצעיים מסיבוב קודם תך עומדלהתחיל עם  4צבע  .8ס' 

ע"ש, ח"ע ח"ק( סביב  2ע"ש, )ח"ע ח"ק,  ברווחח"ע  4ע"ש, ח"ע ח"ק סביב המקבץ,  4 ברווחח"ע  3סביב ח"ע, 

ע"ש*  3 ברווחח"ע  2ע"ש, ח"ע ח"ק סביב ח"ע,  4 ברווחח"ע  3ע"ש, ח"ע ח"ק סביב מקבץ,  4רווח בח"ע  4מקבץ, 

, למשוך את הלולאה הראשון לסגור לח"ע ח"קח"ע האחרון בחזרה האחרונה. הלסרוג את  בלי פעמים. 4 *-* מ לחזור

 ,5דרך הצד האחורי של העבודה, כמו בסיבוב 

 בפינה ע"ש 2ח"ע ח"ק,  7ח"ע,  18כל צד: בספירת תכים  
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 נופלהתכים הבאים )הראשון  13 כל אחד מכתך(, ח"ע ח"א ב נספרע"ש )לא  1 . 9ס' 

התכים  25 ב, ח"ע ח"א הפינתי ע"ש 2ברווח ע"ש, ח"ע(  2בח"ע ח"ק(, *)ח"ע, 

ע"ש, ח"ע ח"א ב  2 ברווחע"ש, ח"ע(  2פעמים, )ח"ע,  3* -* מ הבאים *, לחזור

 לנתק חוט ולאבטח קצוות.ח"ע ח"א הראשון. לעש"ט עם התכים הבאים, לסגור  12

 בפינה ע"ש 2, ח"ע 2ח"ע ח"א,  25כל צד: בספירת תכים  

  

 
 

 

* -* מ *, לחזור)פינה( ע"ש  4פעמים,  9ע"ש(  2עמכ"פ יחד,  3: *)בח"ע הראשון באחד הצדדים תך עומדלהתחיל עם  3צבע . 10ס' 

 לנתק חוט ולאבטח קצוות.עמכ"פ יחד הראשון.  3ל עש"ט עם פעמים, לסגור  4

 בפינהע"ש  6ע"ש,  8X  2עמכ"פ יחד,  X 3  9כל צד : בספירת תכים  
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ע"ש  4ברווח עמ'(  4ע"ש,  3עמ',  4: *)באחת הפינות תך עומדלהתחיל עם   2צבע . 11ס' 

פעמים, עמ' ח"ק  8עמ' ברווח ע"ש(  2עמכ"פ יחד,  3, )עמ' ח"ק סביב הפינתי

לעמ' ח"ק  עם עש"ט פעמים, לסגור 4* -* מ עמכ"פ יחד האחרון*, לחזור 3סביב 

 קצוות.לנתק חוט ולאבטח  .הראשון

 ע"ש בפינה 3עמ',  X4  2עמ',  X 2  8עמ' ח"ק,  9צד:  בכל ספירת תכים 

 

 
 

 )ראו רשימת ההסברים לתכים ע"ש הפינתי, ברווחח"ע(  2ע"ש,  2ח"ע,  2*) :באחת הפינות תך עומדלהתחיל עם  4צבע . 12ס' 

ח"ע ח"א לעש"ט עם פעמים, לסגור  4* -* מ התכים הבאים*, לחזור 33( ח"ע ח"א בראש עבור ח"ע ח"א בראש

 הראשון. 

 (. בראש לגבי תך ח"ע ח"אנוסף בריבוע בצבע אחד למידע  12)הערה: ראו התמונות לעיל של סיבוב   

 ע"ש בפינה. 2ח"ע,  4ח"ע ח"א בראש,  33ספירת תכים בכל צד:  
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 37, עמ' ב הפינתיע"ש  ברווחע"ש, עמ'(  3* )עמ', , כעמ'(, עמ' נספרע"ש ) 3 . 13ס' 

, הפינתיע"ש  ברווחע"ש, עמ'(  3פעמים, )עמ',  3* -* מ  לחזורהתכים הבאים*, 

ולנתק חוט ולאבטח  ע"ש השלישיתללסגור עם עש"ט  .התכים הבאים 35ב עמ' 

 .קצוות

 ע"ש בפינה 3עמ',  39כל צד: בספירת תכים  

 

 
 

 

 הנו!יגרם לי הנאה רבה, אני מקווה שגם אתם ת (Ilmatarעיצוב ריבוע אילמטר )

Xx 

 שרי
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