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 KALEVALA-CAL 

 לסרוג יחד קאלוואלה

 (MARJATTA) היאטמר

 (Taina Tausch) טניה טאושי

 

    �     

 

It was but the mountain-berry 

Calling to the lonely maiden: 

"Come, O virgin, come and pluck me, 

Come and take me to thy bosom, 

Take me, tinsel-breasted virgin, 

Take me, maiden, copper-belted, 

Ere the slimy snail devours me, 

Ere the black-worm feeds upon me.” 

 (Poem 50, reference: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune50.htm ) 

. בגלל  1lingonberry הייתה הבת הצעירה ביותר במשפחתה, יפה וביישנית, והיא נכנסה להריון משיח (Marjattaריאטה )מ

 מארחות לה לחברה. יערכאשר רק חיות ה , באמצע היערללא אב יפיפה נודתה ע"י משפחתה וילדה תינוק מריאטהההריון 
הטבעה בביצה. אך הילד הזה, באמצעות איום ורצה להרוג את התינוק  מהווה עבורוהרגיש שילד זה  Väinämöinen))וֵינֵֵמינֶן 

ינן הבין כי הילד יודע את סודו שהוא האחראי לגורלה של אינו. וינמ ינן האשים את וינמדבר ולל יחתפתע הלרק בן שבועיים, 

 .(Karelian) ה שהפך למלך קרליאןיאטאת חיי בנה של מר ינן הצילהוא עומד מול המנצח שלו. וינמוהרגיש כי 

וכן  lingonberry 1 שעיצבתי את הריבוע הזה. רציתי לכלול את הכ  (Marjattaמריאטה )את ההשראה קיבלתי מהאגדה על 

. הנשר מסמל את עף בשמיים ויש נשר הרת באופן מאייםמצע הריבוע זו. עין הביצה באמריאטהבית לכמו את היער שהרגיש 

  .קרליאןהמלך הגדול לעתיד של 

 .יאטהבואו נתחיל במסע של מר

                                                           
1
 סוג של אוכמניות אדומות הצומחות בארצות צפון אירופה, שיח נמוך.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753125385008450&set=p.1753125385008450&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753125385008450&set=p.1753125385008450&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753125385008450&set=p.1753125385008450&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753125385008450&set=p.1753125385008450&type=3
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune50.htm
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 (Taina Tauschi) טניה טאושי עוצב על ידי  –  (Marjattaמריאטה )

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

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

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

 

 Menita Lasse:  חוט

 (Petrol blue 8962)  משמרכחול  בעים: צ

 ( Olive green 9963ירוק זית )

 (Forest green 8947ירוק יער )

 (Magenta 8755ארגמן/מג'נטה )

 (Purple 757סגול )

 (Dark grey 203אפור כהה )

 הה לסגירת וחיזוק קצוות החוטיםקציוד נוסף: מספריים, מחט 

שונים של מרקמים וטכניקות שסרוגות על פני השטח, לדוגמה סדרת עיני שרשרת בריבוע זה, תוכלו להתאמן על סוגים 

עם הפעם בחרתי לסרוג את הבועות  .lingonberry הגיוונים שלהם וכמובן, בועות מעגלית, עמודים חובקים קדמיים/אחוריים ו

 .אמתייםעיני שרשרת, כך שהבועות יהיו קטנות מספיק ועגולות כמו גרגרי יער 

תוכלו לבדוק את  ;זמנית-סורגים את הריבוע בהרבה צבעים, תוכלו לאתגר את עצמכם בסריגה בשני צבעים בואם אתם 

הסיבה בגללה  לספור תכים. זוו" מה שאומר שתצטרכו להתרכז מוסותהן די "ע חלק מהשורות . בוידאו הזההטכניקה לדוגמה 

 מסובכת. דידרגתי את רמת האתגר כקשה ו

 מקרא תכים והסברים 

  עין שרשרת   שע"

  עין שטוחה   עש"ט

  חצי עמוד   ח"ע

 מקוצרעמוד    עמ"ק

                עמוד )ליפוף אחד על המסרגה(  עמ'

     על המסרגה( עמוד כפול )שני ליפופים  מכ"פע

    ליפופים על המסרגה( 3עמוד משולש )  "שמעמ 

                      עמוד חובק קדמי              עמ' ח"ק

 חצי עמוד חובק אחורי ח"ע ח"א

 יעמוד מקוצר חובק אחור עמ"ק ח"א

  עמוד חובק אחורי  עמ' ח"א

 שני עמודים חובקים אחוריים יחד  עמ' ח"א יחד 2

 : ראו עיני שרשרת, 3בועה עם                 בועה

 תכים מיוחדים

  עש"ט ל"א         עין שטוחה בלולאה אחורית בלבד

 חע"מ ל"א          חצי עמוד מחוזק בלולאה אחורית של 

 : תכים מיוחדיםראותך, 

 תכ/יםעל  דלג ל             עלדלג 

 : תכים מיוחדיםראותך עומד,  תך עומד         

     

 

 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
https://www.garnstudio.com/video.php?id=145&lang=fi
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 תכים מיוחדים

ולתוך הלולאה הנוספת  חע"מ ל"א = חצי עמוד מחוזק בלולאה אחורית של תך: להכניס מסרגה לתוך לולאה אחורית של ח"ע

 )אשר נקראת גם "הלולאה השלישית"( בו זמנית. התךאשר מתחת ללולאה האחורית של 

ע"ש )בחוט  3( דרך התך. לסרוג magenta מג'נטהארגמן/)חוט ע"ש: להכניס מסרגה לתוך התך ולמשוך  3בועה, בועה עם 

ירוק  ו / מג'נטהארגמן/)הלולאות ( על המסרגה ולמשוך אותו דרך שתי forest green/ירוק יער(. לקחת חוט )מג'נטהארגמן/

( די נוקשה כך שיתמוך בבועה, ולוודא שקבוצת עיני השרשרת יוצרת עיגול יפה של בועה ירוק יער(. לסרוג את הח"ע הבא )יער

 .ירוק יער חצי עמוד בצבעל התכים ש , להשאיר אותו בתוךכל הזמן עובר לאורך העבודה ארגמן/מג'נטהבחזית העבודה. חוט 

 

          

            

 

  כאן.והדרכות וידאו מיוטיוב  כאןתך עומד: מצגת תמונות 

 טיפים לקריאת הדוגמה

ך כלל על חזרה לכל הצד והיא תכלול הוראות ר* לחזור על ההנחיות שבין הכוכביות כמספר הפעמים המצוין. מדובר בד-*

 מרובות.

 )...( לחזור על ההנחיות שבתוך הסוגריים כמספר הפעמים כמצוין. 

 ]...[ בתוך הסוגריים המרובעים מופיעים טיפים ורמזים בתמונות שיעזרו לכם לצלוח את הדוגמה. 

 זכויות יוצרים

הפרסום הזה מוגן ע"י חוק זכויות יוצרים. הוא זמין עבורכם בחינם. אסור לשנות או להפיץ את הדוגמה. מכירת הדוגמה חינם 

. שיתוף הדוגמה אסור. מכירה של מוצרים מוגמרים אסורה, אלא אם הבכל צורה )כסט שלם של הוראות או בחלקים( אסור

סוכם אחרת עם המעצב. אם אתם מתכננים למכור את שמיכת קאלוואלה הזו, שימו לב, שבמקרה זה אינכם יכולים להשתמש 

תודה על כיבוד בריבוע זה בשמיכה שלכם. במקום זאת תרגישו חופשיים לבחור ריבוע אחר שלא כולל הגבלה כזו על המכירה. 

 הבקשות שלי.

http://www.crystalsandcrochet.com/crochet/starting-and-standing-stitches/
https://www.youtube.com/watch?v=VBp-bO2EQRE
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 הדוגמה - טהיאמר

 עין הביצה

 .(petrol blueמשמר ) לקחת את החוט כחול   יבובס. 1

הראשון  ח"ע לתוך טבעת הקסם. להדק את טבעת הקסם ולסגור לח"ע 12ע"ש ולסרוג  1, [קסם טבעת]ליצור טבעת קסם 

  [1]תמונה  בעש"ט.

 ח"ע 12סה"כ ספירת תכים: 

 

 .להמשיך באותו החוט   סיבוב. 2

]לא לסרוג את העמ' הדוק מידי, המרכז צריך להיות ח"ע של הסיבוב הקודם. ה 2עמ' סביב 16. לסרוג אחתע"ש עם להתחיל 

 [2]תמונה  לעמ' הראשון בעש"ט . לסגור[והח"ע צריכים להשאר בתוך העמ' מעט נפוח

 אתם סורגים גירסה של ריבוי צבעים, לחתוך חוט ולאבטח קצוות. אם

 עמ'. 16סה"כ ספירת תכים: 

                       
1תמונה        2תמונה              

 Lingonberry3ביצת ה 
 

 סיבוב. 3

  עמ"ק באותו תך.ועוד  בעמ' כלשהו מהסיבוב הקודם עמ"ק עומד סרוגלקחת את החוט ירוק זית. ל 

  תך באותו ק"עמ עוד ולסרוג ]=עמ"ק ראשון[ ש"ע 2 ב להתחיל, צבע באותו משתמשים אתם אם. 

 

 [3]תמונה עמ"ק בכל תך. לסגור בעש"ט לעמ"ק העומד )או בע"ש השנייה( .  2לסרוג 

 עמ"ק 32סה"כ ספירת תכים: 

 

 . סיבוב 4

  ע"ש, עמ' ח"ק. 2עמ"ק כלשהי.  2ן של קבוצת ראשו ק"בעמ החוט ע"ש אתלחבר עם . יער ירוק החוט את לקחת 

 ש"עה אחרי ק"בעמ ק"ח' עמ, ש"ע 2 ב להתחיל ,צבע באותו ממשיכים אתם אם. 

 

עם  ע"ש. לסגור 2ע"ש, עמ' ח"ק,  2פעמים סה"כ(,  14ע"ש, חע"מ ל"א* )לחזור  2ע"ש, עמ' ח"ק,  2חע"מ ל"א. * 1ע"ש,  2

 4[4]תמונה עש"ט של הסיבוב הקודם. ח"ע ל

 רווחים של ע"ש X 32חע"מ ל"א,  16עמ' ח"ק,  16סה"כ ספירת תכים: 

                                                           
2
 .לתוך החור ,הכוונה מעל לח"ע 

3
 .סוג של אוכמניות אדומות הצומחות בארצות צפון אירופה, שיח נמוך 

4
 ע"ש בספירת התכים( 2רווחים של  32ע"ש )לכן יש  2הם ינובבתך אחד ועמ' ח"ק בתך שאחריו  טיפ מהמתרגמות: בעצם עושים ח"ע מחוזק בל"א 

https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
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 . סיבוב5

   באותו ח"ע. להתחיל בעמ"ק עומדירוק זית לקחת את החוט 

  ראו ] עמ"ק נסרג( 1ח"ע שסרגתם בסיבוב קודם. )=אותו קצה של באם אתם ממשיכים באותו הצבע, לסרוג ח"ע

 . ל הדוגמה[המיוחדים" בהתחלה שהתמונות של ה"תכים 

 

 [5]תמונה לעמ"ק הראשון.  עם עש"ט ע"ש. לסגור 3פעמים סה"כ(,  15עמ"ק בח"ע הבא *)לחזור  ,ע"ש 3*

 ע"ש 3רווחים של  X 16עמ"ק,  16סה"כ ספירת תכים: 

     
3תמונה         4תמונה               5תמונה          

 

 Lingonberries ה
 

, סרגו סיבוב זה ואת שני הסיבובים הבאים בשני צבעים. ארגמן/מג'נטהבחוט  lingonberries  לסרוג את האם ברצונכם 

(. lingonberries )בועות ה נטה'מג/הארגמן)אדמת הביצה( וקחו איתכם את חוט  יער ירוקאחרות, המשיכו בחוט  במילים

הבועות והחלפת הצבעים עשויה  . סריגתיער ירוקהכל הזמן וודאו שהוא מוסתר ע"י תכי  איתכם נטה'מג/ארגמןשמרו את ה

כבר תהיו מומחים ושני הסיבובים הבאים יהיו קלים כמשחק  הסיבוב הראשון י! אחרתייאשובהתחלה, אך אל מורכבת להרגיש 

 לטכניקת תכי הבועות. למדו אודות החלפת הצבעים מהתמונות.  מיוחדים תכים ראוילדים. 

 

 אם אתם סורגים את הריבוע בצבע אחיד, השתמשו באותו הצבע עבור אדמת הביצה ועבור הבועות.

 

 

 . סיבוב6

  יער ירוק חוטה את לקחת     נטה'מג/ארגמןו את החוט הויחד את. 

 

מ"ק( לחזור סה"כ בע אחת , בועהרווח ע"שח"ע ב 2,  )נספר כתך[]לא ע"ש  1 לעבור לרווח ע"ש הראשון עם עש"ט,

 . ןלח"ע הראשועם עש"ט "ט בתחילת הסיבוב. לסגור ח"ע ברווח ע"ש האחרון, בועה אחת בעש 2פעמים,  15

 [ 6]תמונה 

 ח"ע 32 ,בועות 16סה"כ ספירת תכים: 
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 סיבוב  .7

        הצבעים עם שנילהמשיך 

 

פעמים. לסגור  16 סה"כ לחזור ([7]תמונה הסיבוב הקודם מ בועהעל השח"ע בתך  2)ח"ע, בועה,  ]לא נחשבת כתך[ 1ע"ש 

 [8]תמונה לח"ע הראשון. עם עש"ט 

 ח"ע 48בועות,  16סה"כ ספירת תכים: 

 

     
6תמונה         7תמונה               8תמונה          

 

 

 . סיבוב8

      הצבעיםעם שני  להמשיך 

 

פעמים, לא לסרוג את  16 סה"כ לחזור [9]תמונה , ח"ע, בועה, ח"ע( בועהח"ע ב 2ח"ע באותו תך, ) ת כתך[ספרלא נע"ש ] 1

 [10]תמונה לח"ע הראשון. עם עש"ט הח"ע האחרון. לסגור 

 ח"ע 64בועות,  16סה"כ ספירת תכים: 

 

 

         
9תמונה           10תמונה               
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 היער

 
 . סיבוב9

  הסיבוב הקודם, מח"ע  2ת וקבוצאחת מ לקחת את החוט האפור הכהה. להתחיל בח"ע עומד בח"ע הראשון של

 לסרוג ח"ע בח"ע השני.

 ח"ע בשני התכים הבאים.]לא נחשב כתך[ע"ש,  1 אם אתם משתמשים באותו הצבע, להתחיל ב , 

 

 ]=חצי צד אחד סרוג[. 2 על ע"ש, לדלג 2, עמ"ק, עמ', 2 על ע"ש, לדלג 2

 [11]תמונה . של הסיבוב הקודם[ בועהעל המ ]זהע"ש, עמכ"פ( באותו תך  2ע"ש, עממ"ש,  2פינה: לסרוג )עמכ"פ, 

צריכים עליהם דילגתם ]שלושת התכים  3 על  ע"ש, לדלג 2ח"ע,  2, 2 על ע"ש, לדלג 2, עמ', עמ"ק, 2 על ע"ש, לדלג 2צד: 

 [12]תמונה . 2 על ע"ש, לדלג 2מ"ק, עמ', ע, 2 על ע"ש, לדלג 2ח"ע,  2, [בועהלהיות משני צידי ומעל ה

, לסגור 3 לדלג עלוע"ש   2של הצד הראשון ולאחר מכן  הצד, וכו'. בסוף סרגו את החצי השני אח"כ הפינה, אח"כך כך: יהמשל

 [13תמונה ]ח"ע הראשון. בעש"ט ל

 ע"ש 2רווחים של  X 28עממ"ש,  4עמכ"פ,  8', עמ 8עמ"ק,  8ח"ע,  X 2 8סה"כ ספירת תכים: 

 

     
11תמונה                    12תמונה                      13תמונה              

  

 . סיבוב 10

 2אחד הצדדים. ח"ע ב 2מתוך הקבוצה השנייה של עמ' עומד בח"ע השני עם . להתחיל ירוק זיתהחוט  לקחת את 

 ע"ש.

 ע"ש( 2 ע"ש )=עמ' ו 4. עם עש"ט לח"ע השני באותו צבע, לזוז אם אתם משתמשים. 

 

 .העץ הראשונה מוכנה צמרתע"ש, עש"ט ברווח ע"ש הבא.  2ע"ש, עמ'(.  2תך, לסרוג )עמכ"פ, הבאותו 

 , עש"ט ברווח ע"ש הבא.ע"ש 2ע"ש, עמ'( בעמ' הבא,  2ע"ש, עמכ"פ,  2ע"ש, לדלג על עמ"ק, )עמ',  2*

 .בעממ"שעש"ט  ,ע"ש 2ע"ש, עמ'( ברווח ע"ש הראשון של הפינה,  2ש, עמכ"פ, ע" 2ע"ש, )עמ',  2

 [14]תמונה ע"ש, עש"ט  ברווח ע"ש הבא.  2ע"ש, עמ'( ברווח ע"ש השני של הפינה,  2ע"ש, עמכ"פ,  2ע"ש, )עמ',  2

 ע"ש, עש"ט ברווח ע"ש הבא. 2בעמ"ק הבא,  ע"ש, עמ'( 2ע"ש, עמכ"פ,  2ע"ש, )עמ',  2

 עש"ט ברווח ע"ש הבא.  ,ע"ש 2ח"ע הבאה.  2תך השני מקבוצת  ע"ש, עמ'( ב 2ע"ש, עמכ"פ,  2)עמ', ע"ש,  2

 עש"ט ברווח ע"ש הבא.*  ,ע"ש 2ח"ע הבאה.  2ע"ש, עמ'( בתך השני מקבוצת   2ע"ש, עמכ"פ,  2ע"ש, )עמ',  2

 העץ האחרון.צמרת פעמים נוספות, לא לסרוג את  3* -לחזור על *

 [15]תמונה   .רווח ע"ש/עש"ט לעמ' הראשוןב ע"ש ולסגור 2

 

 לאחר הסיבוב הזה השוליים יראו אולי מעט נשפכים אך אל דאגה הם יתיישרו בסיבוב הבא.
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 .צמרות 24כתרים של עצים בכל צד, סה"כ   6Xסה"כ ספירת תכים: 

 

 

 

 

 

 
 

 14תמונה      15תמונה 

 

 

  

 סדר.ולפי הבסיבוב זה תקשרו את הענפים יחד  סיבוב  . 11

   לסרוג ח"ע ח"א עומד בתך העמכ"פ.יער ירוקלקחת את החוט . 

  ,ע"ש אחת ואח"כ לסרוג ח"ע ח"א עומד בתך העמכ"פ. קודם לסרוגאם אתם משתמשים באותו צבע 

 

ע"ש, ח"ע  1בעמ' הבא אחריו, והרגל השנייה : רגל אחת סביב העמ' הבא, להלן עמ' ח"א יחד כמתואר 2ע"ש,  1*)

 [16]תמונה  ע"ש. 3פעמיים, לחזור בעמכ"פ הבא( ח"א 

 

 

: עמכ"פ ח"א ראשון סביב להלן התכים הבאים )עמכ"פ ח"א, עממ"ש, עמכ"פ ח"א( יחד בפינה כמתואר 3לסרוג את 

ע"ש, ח"ע  3. [17]תמונה העמ' שלפני הפינה, עממ"ש בעש"ט בפינה, והעמכ"פ ח"א השני סביב העמ' שאחרי הפינה. 

 א.ח"א בעמכ"פ הב

 

ע"ש, ח"ע ח"א  1בעמ' הבא אחריו, הרגל השנייה: רגל אחת סביב העמ' הבא, להלן יחד כמתואר עמ' ח"א 2ע"ש,  1) 

וצים להדגיש בצבע בהיר ]= ראש נשר[. ]אם אתם רמצע הצד אעש"ט בעמ' ב 3פעמיים. לסרוג לחזור בעמכ"פ הבא( 

ח"ע ח"א  [18העמ' האלה[ ]תמונה  3 כגון חוט לבן ליותר את ראש הנשר, השתמשו במעט משאריות החוטים שלכם, 

 בעמכ"פ.*

 

 .עם עש"ט  לח"ע ח"א הראשון לסרוג את הח"ע ח"א האחרון. לסגור בליפעמים נוספות,  3* -לחזור מ *

 עמ' 3, ע"ש 8עמ' ח"א יחד,  4X  2ח"ע ח"א,  6סה"כ ספירת תכים: צד: 

 ( עמכ"פ ח"א, עממ"ש, עמכ"פ ח"א)קבוצה של   1Xע"ש,  3רווחים של   2Xפינה: 
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16תמונה                    17תמונה                      18תמונה              

 

 

 קו הרקיע

 
 סיבוב   .12

  העמ'. 3. לסרוג ח"ע עומד בח"ע ח"א אחרי משמרלקחת את החוט הכחול 

  באותו התך. ע"ש וח"ע 1אם אתם משתמשים באותו הצבע, לסרוג 

 

עמ' ח"א  2 ע"ש ו ,ע ח"א": ע"ש, חפול בתכים הבאיםי]=הם צריכים לעמכ"פ  4עמ' ח"א יחד,  2*עמ"ק ברווח ע"ש, עמ' ב 

של  התכיםח"ע( בקבוצת  ,1לדלג על  ע"ש, 3ע"ש. )ח"ע,  3ח"ע( ברווח  3בח"ע ח"א, )עמ"ק, , עמ' ברווח ע"ש, עמ"ק יחד[

הם צריכים ליפול בתכים = ]עמכ"פ  4ע"ש, עמ"ק בח"ע ח"א, עמ' ברווח ע"ש,  3( ברווח ח"ע, עמ"ק 3. )]=פינה[הפינה 

 עמ' ח"א יחד, עמ"ק ברווח ע"ש, ח"ע בח"ע ח"א. 2 , עמ' בעמ' ח"א יחד, ע"ש, ח"ע ח"א וע"ש[ 2: להלן כמתואר

 [19]תמונה ל"א(, ח"ע בח"ע ח"א.* עש"ט  3עש"ט ל"א בעמ' של ראש הנשר )= 

 [20]תמונה לסרוג את הח"ע האחרון. לסגור בעש"ט לח"ע הראשון.  בליפעמים נוספות,  3* -* מלחזור 

 ע"ש 3רווח   1Xח"ע,  2עמכ"פ; פינה:  8עמ',  4עמ"ק,  6ח"ע,  8עש"ט,  3סה"כ ספירת תכים: צד: 

 

                   
19תמונה                            20תמונה                        
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 הנשר
 מג'נטה לנשר וסגול לשמיים בפינה.ארגמן/להשתמש בשני צבעים בסיבוב זה:  סיבוב . 13

            מג'נטה       החוט הארגמן/לקחת את     .בפינה להוסיף ולקחת לאורך הסריגה גם את החוט הסגול 

 של ראש הנשר. ודיםלסרוג ח"ע ח"א עומד בח"ע אחרי העמ

            ע"ש, ח"ע ח"א. 1עם באותו הצבע, להתחיל אם אתם משתמשים 

]העמ"ק ח"א האחרון יפול בעמ"ק של עמ"ק ח"א.  2עמ' ח"א,  6 ,*להמשיך בסריגת כנף הנשר עמ"ק ח"א

 [21הסיבוב הקודם[ ]תמונה 

 

 3)ח"ע,  .1 על ע"ש, לדלג 1, ח"ע, 1 על ע"ש, לדלג 1סיבוב הקודם(, יף צבע לסגול. ח"ע )בח"ע הראשון מהלהחל

 , ח"ע.1 על ע"ש, לדלג 1, ח"ע, 1 על ע"ש, לדלג 1 ע"ש, ח"ע( ברווח ע"ש הפינתי.

 

 הסיבוב של הראשון ק"בעמ ליפול צריך הראשון א"ח ק"העמ: הערה) א"ח ק"עמ 2. נטה'מג/ארגמןל צבע החליףל

 האלו עמודיםה חצאי את לסרוג) 11 סיבובמ בעמודים ע"ח 3. א"ח ע"ח, א"ח ק"עמ, א"ח' עמ 6, [22]תמונה ( הקודם

 .*א"ח ע"ח(. [23 ]תמונה הקודם הסיבוב של ט"העש מעל

 [24]תמונה  5.הראשון א"ח ע"לח בעש"ט לסגור. האחרון א"ח ע"הח את לסרוג בלי, נוספות פעמים 3* -* מ חזורל

 ע"ש 3רווח   1X, ח"ע 2. פינה: ע"ש 4עמ' ח"א,  12עמ"ק ח"א,  6"א, ח ח"ע 2ח"ע,  7סה"כ ספירת תכים: צד: 

       
21תמונה                22תמונה    23תמונה    24תמונה             

 השמיים

 

 / עם אותו הצבע. עם החוט הסגוללהמשיך    סיבוב. 14

 

ראשון ייפול בתך הראשון של ]העמ"ק ח"א העמ"ק ח"א.  2ח"ע ח"א,  6עמ"ק ח"א,  2*  כתך[ תספר]לא נ ע"ש 1

 [25יפול בתך האחרון של הכנף.[ ]תמונה יח"א האחרון  העמ"קהכנף, 

 3ע"ש, עמ'( ברווח  3. )עמ', 1 על ע"ש, לדלג 1פעמיים, לחזור , עמ' בע"ש של הסיבוב הקודם( 1 על ע"ש, לדלג 1)

 ע"ש של הפינה.

 .1 על ע"ש, לדלג 1, עמ', 1על ע"ש, לדלג  1, עמ', 1 על ע"ש, לדלג 1

 ח"ע לדלג על באמצע,עמ' באותו ח"ע  3 ,1 ח"ע לדלג על עמ"ק ח"א. 2ח"ע ח"א,  6ח"א,  עמ"ק 2לתוך הכנף לסרוג 

 [26]תמונה .* 1

 [27]תמונה עש"ט לעמ"ק ח"א הראשון. עם פעמים נוספות. לסגור  3* -*  מ לחזור

 ע"ש 3עמ',  2פינה:  ע"ש; 6"ע ח"א, ח 12עמ"ק ח"א,  8עמ',  7סה"כ ספירת תכים: צד: 

 

 

                                                           
5
 הערת תרגום: שימו לב להמשיך לסחוב את הסגול מתחת עד הסוף צריך אותו לסיבוב הבא. 
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25תמונה             26תמונה      27תמונה      

  

 . סיבוב 15

      כהה ולסרוג עמ' עומד.חוט האפור לקחת את ה 

      עמ' ראשון[. ע"ש 2 עםאם אתם משתמשים באותו צבע , להתחיל=[ 

עמ'( ברווח ע"ש הפינתי. להמשיך כך סביב כל  2ע"ש,  3 ,עמ' 2של ע"ש. לסרוג ) כל רווחלסרוג עמ' בכל תך וב

 הריבוע. לסגור בעש"ט לעמ' הראשון או לע"ש השנייה.

 ע"ש 3עמ', פינה:  39סה"כ ספירת תכים: צד: 

 סיום

את כל קצוות החוטים כמו שצריך. בעדינות למתוח בעזרת אדים את הריבוע ולעצב אותו לגודל של שאר ריבועי להכניס לסגור ו

 לוואלה. אהק
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 שלכם מוכן כעת. תודה על שעשיתם את המסע איתי! יאטהריבוע המר

בעזרת התכים האלו. אני גם מקווה שחייה של ה אודות נערת הקלוואלה הפחות מוכרת זו אגדהשיכולתי לתאר את אני מקווה 

 הפכו למעט מוכרים יותר לכם באמצעות הריבוע הזה. מריאטה

, הרגישו חופשי לשנות צבעים ולסרוג ריבועים כאלו בדיוקאם עכשיו יש לכם השראה מהריבוע הזה ואתם רוצים לסרוג עוד 

או תותים באדום ולהכין למשל  זהב,- צהובב  cloudberriesבכחול, : אוכמניות  lingonberries במקום הגרגרי יער סוגי  עוד 

בדף הראשון של  מופיעיםשילובי צבעים שלי בסיונות ינה! כמה מאולי ,טה"יאתיקרא "פיקניק גרגרי היער של מרשכרית 

 תנו לרעיונות שלכם לעוף! - שתמשו בדמיון שלכםאם תהדוגמה, ואתם יכולים לעשות עוד משלכם 

 . (Taina Tauschטניה טאושי ), 2017מאי 

 

  kalevalaCAL# :בתיוג החברתית למדיה שלכם קלוואלה יחד לסרוג פרויקט של תמונות להעלות יכולים אתם: טיפ


