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 לסרוג יחד קאלוואלה

KALEVALA-CAL 

MAIDEN OF POHJOLA – the border of the Kalevala 

blanket 

 העלמה מּפֹוְחיֹוָלה - האימרה של שמיכת קאלוואלה

 Sari Åström שרי אסטרום

 

 ( Elo Milla) אלו מילה ע"י תמונה

 אתם הסופי. המגע את השמיכה לכל שתתן היפה האימרה עם להמשיך הזמן זה יחד, הריבועים כל את חיברתםש לאחר עכשיו

 ותתן ועדינה קלה תהיה האימרה יותר, דק חוט עם לחיבורים. השתמשתם שבו Pia חוט אותו עם האימרה את לעשות אמורים

 השמיכה. כל של לסיום טיפים למצוא יכולים םאת תוההורא בסוף הראשי. התפקיד את לריבועים

 מידע:

 יותר דק או או יותר עבה האימרה עבור החוט אם השמיכה. של הצדדים בשני זוגית היא הריבועים כמות אם סימטרית היא האמרה

 הקאלוואלה אודות הכללי במידע החוטים עובי אודות עוד קראו .6-4 בסיבובים לגלים או לנוקשות לגרום עלול זה מההמלצות,

(info general CAL Kalevala). יחד הלסרוג בעמוד למצוא ניתן הריבועים של והדוגמאות קאלוואלה יחד הלסרוג על המידע כל 

 (page CAL Kalevala Arteeni's) ארטני של בבלוג

 הריבועים. של בחיבור כמו מסרגה אותה עם להמשיך יכולים אתם ,Pia -ו Lasse יחד הלסרוג של הרישמי בחוט משתמשים אתם אם

http://docs.wixstatic.com/ugd/54f0d2_63a4d6bba9c34b359503ecebd553adfb.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/54f0d2_63a4d6bba9c34b359503ecebd553adfb.pdf
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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 והסברים: תכים קיצורי

 

 לדלג  לדלג 

 תך   תך 

 שרשרת עין  ע"ש 

 שרשרת עיני של רווח  ע"ש רווח 

 שטוחה עין  עש"ט 

 'עמוד   עמ 

 כפול עמוד  עמכ"פ 

    5 תך באותו עמודים 

 עמוד חצי  ח"ע 

 קדמי חובק עמוד חצי  ח"ק ח"ע 

 הקודם התך של בגוף עש"ט ע"ש, 3 פיקה:  פיקה 

 הדוגמה לקריאת טיפים
  המצוינת. הפעמים בכמות הסוגרים בין ההוראות על לחזור  )...(

  הוראות. מספר ותכיל שלם צד עבור חזרה בד"כ זו המצוינת. הפעמים בכמות הכוכביות בין ההוראות על לחזור  *-*

 .מתחת שורות 2 לסרוג למשל ,ההוראות של הרגילה בהתקדמות חריג משהו יש אם אומר הללו הסימנים בין בכתום טקסט >...<

 הדוגמה במהלך לכם לעזור כדי טיפים למצוא יכולים אתם :נטוי טקסט ]..[

 

 :יוצרים זכויות

 תפיצו או תשכפלו תעתיקו, לא בבקשה  וההוראות. התמונות הזו, הדוגמה על הזכויות כל בעלת (,Åström Sari) אוסטרום שרי אני,

 אתם הדוגמה. את לשתף רוצים אתם אם www.arteeni.fi/kalevalacal הקישור את לשתף אפשר בחלקים. או בשלמות הדוגמה את

Minna ) וירטנאן מינה ע"י התמונות רבה! תודה .כמעצבת. אותי הזכירו בבקשה אבל ידכם, על שהוכנו מוצרים למכור יכולים

Virtanen) אחרת. מצוין אם אלא 

  

http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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 האימרה של הדוגמה - מפוחיולה העלמה

 הערה: מחוברות. לא שעדיין ריבוע כל של בפינות ע"ש 7 של ורווח מריבועים אחד בכל ע"ש של רווחים 16 יש :האימרה לפני המצב

 אפור צבע ההמחשה בתרשימי ההמחשה. בתמונות הסיבובים בין ההבדלים את להדגים כדי מנוגדים בצבעים השתמשנו בהדגמה

 מהסריגה! תהנו נסרגו. שכבר הסיבובים את מדגים

 

 

 ברווח עש"ט ע"ש, 5*) ,[1 ]תמונה השמיכה של הצדדים באחד הראשון ע"ש 5 ברווח תעומד עש"ט עם החוט את לחבר  1 סיבוב

 בשני זמנית בו עש"ט לסרוג הריבועים של חיבור בכל לב: ולשים ,השמיכה של הצד לסוף עד ([2 ]תמונה הבא ע"ש

 ע"ש 5 ה" במקום אבל השמיכה סביב *-* לחזור רווח*, לאותו ועש"ט ע"ש 5 בפינה .[3 ]תמונה ע"ש 7 של הרווחים

 תצטרכו ולא ע"ש, רווח אמצע אל להגיע קלה דרך זוהי ]הערה: נההראשו העש"ט אל ועמ' ע"ש, 2 לסרוג האחרון ועש"ט"

 [.4 ]תמונה לאמצע[ עש"ט לסרוג

                

 

 

1 2 3 4 



 קאלוואלה יחד לסרוג
 קאלוואלה שמיכת של האימרה - (neito Pohjolan) מּפֹוְחיֹוָלה העלמה 

4  © 2017 Sari Åström, all rights reserved  
  www.arteeni.fi/kalevalacal  

 .[1 ]תמונה הצד לסוף עד הבא( ע"ש ברווח עש"ט ע"ש, 5*) השמיכה; של בצד הראשון ע"ש רווח באמצע עכשיו אתם 2 סיבוב

 ע"ש, 2 לסרוג האחרון ועש"ט" ע"ש 5 ה" במקום אבל השמיכה סביב *-* לחזור ע"ש.* רווח באותו ועש"ט ע"ש 5 בפינה

 נה.הראשו עש"טל ועמ'

 

     

 (הבא ע"ש ברווח ח"ע ע"ש, 3*) ע"ש, רווח באותו וח"ע ע"ש 1 השמיכה; של בצד הראשון ע"ש רווח באמצע עדיין אתם 3 סיבוב

 עש"ט עם ולסגור ע"ש 3 השמיכה, סביב *-* לחזור ע"ש*. רווח באותו וח"ע ע"ש 2 בפינה הצד. לסוף עד ,[1 ]תמונה

  .[2 ]תמונה הראשון ח"על

           

 

 [1 ]תמונה בח"ע( עמ' ע"ש, ברווח עמ' 2*) כעמ'(, )נספרות ע"ש 3 והשני; הראשון ע"ש רווח בין בהצטלבות עכשיו אתם 4 סיבוב

 עמ' 2 לסרוג השמיכה, סביב *-* לחזור .בח"ע* ועמ' [2 ]תמונה הפינתי ע"ש ברווח עמ'( 2 עמכ"פ, ,עמ' 2) הצד, לסוף עד

 השלישית. ע"של עש"ט עם ולסגור ע"ש ברווח

           

 

 

 

1 

1 2 

1 2 
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       5 )= תך באותו עמ' 4 עוד ולסרוג כעמ'( )נספרות ע"ש 3 הפינתי(; מהעמכ"פ )סופרים בצד השישי בעמ' עכשיו אתם 5 סיבוב

 בפינה ;2 מסיבוב ע"ש לרווח שמעל העמ' ]לתוך התך באותו עמ' 5 ,עמודים 5 על לדלג ע"ש, 6) התך(, באותו בסה"כ עמ'

 [1 ]תמונה השלישית. לע"ש עש"ט עם לסגור לשמיכה. סביב (-) לחזור (,העמכ"פ[ לתוך

  בצבעים. בגיוון חפצים אתם אם מנוגד בצבע הזה הסיבוב את לעשות יכולים אתם טיפ:

      

 

 ח"ק )ח"ע ע"ש 1 ;הראשונה[ העמ' כקבוצת נספרת לא בפינה העמ' ]קבוצת עמ' 5 קבוצת של בהתחלה עכשיו אתם 6 סיבוב

 התך של לגוף עש"ט ע"ש, 3  ]= פיקה ,[2-1 ]תמונות *העמ' קבוצת מאחורי הע"ש את לתפוס העמ' קבוצת סביב

 ךבתו נשאר ע"ש ]רווח <4 >סיבוב של האמצעי ובעמ' ע"ש ברווח זמנית בו עש"ט ע"ש, ברווח ח"ע 4 ,[3 תמונה  הקודם,

 ולהדק. החוט את לנתק ח"ק. ח"על עש"ט עם לסגור השמיכה. סביב (-) לחזור ע"ש(, ברווח ח"ע 4 ,[[4 תמונה] העש"ט,

 הזה "עצל באמת פופקורן תך"ה  את לימדה (Uys Dedri) יונס דדרי פופקורן? תך עכשיו שעשיתם לב שמתם האם *(

 פופקורן! לעשות גאונית ממש דרך זו שלו הפשטות לכ עם שלה. בבלוג

           

       

1 2 

1 

4 

3 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/
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 השמיכה של קיבוע

 מהגולם, יצא שרק פרפר כמו היא השמיכה הזו בנקודה !הסוסים את עצרו אבל בשמיכה, הקרושה עבודת כל את סיימנו עתה

 כקשה להדמות עלול שזה למרות זאת, לעשות לא סיבה או השמיכה של מקיבוע לפחד סיבה אין מקומטות. עדיין שלו כשהכנפיים

 מאד! מומלץ שהוא כך לפרוח, לשמיכה עוזר קיבוע מידי.

 

 (Åström Sari)  אסטרום שרי תמונות

 שטחמ )למשל לקיבוע ספוג של ריבועים כמה כהה, מחט לקיבוע, כחוט חוט( ותישאר )למשל עמיד חוט קצת תצטרכו: לקבע בשביל

  .ותגדול מחלידות לא פלדה סיכות והרבה זו( למטרה טובים גדול שטיח או התעמלות

 

 

 הקיבוע שלבי

 .מחט באמצעות מהפיקות אחת כל דרך החוט את להעביר השמיכה. של היקף של בגודל בערך הקיבוע חוט את לקחת

 את גלגלו ובסוף החוצה המים כל את לסחוט ואז דקות. 20 כ אותה להשרות יכולים אפילו אתם השמיכה, את היטב להרטיב

 האפשר. ככל יבשה תהיה שהיא כך מגבות בתוך השמיכה
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 תנעצו אל הקיבוע. חוט של העזרה עם הקיבוע /ישטחמ על השמיכה את סיכות עם נעצו

 הסיכות. של השני בצד משוחררים יחסית החוטים את לשמור תנסו אלא החוטים דרך סיכות

 שהשמיכה כך שווה באופן הצדדים בכל ואח"כ פינותה כלב הסיכות את נעצו בהתחלה

 אותה לקבע כדי קצת השמיכה את למתוח ותדרש אולי אתם יציב. מלבן של בצורה תהיה

 של )הקצה ישרים יהיו הצדדים שכל כך הקיבוע חוט את להדק התחילו ואז יותר. טוב

 לנעוץ או החוט קצוות את לקשור הסיכות(. בין גליים להיות אמורים לא והחוט השמיכה

 תפלקמת השמיכה אם דרשנהית אולי נוספות סיכות כמה במקום. יישאר שההידוק כך אותם

 מסוימות. בנקודות

 את תשחררו אם  ... לפחות ,יום עוד בשקט אותה והשאירו .לחלוטין יבשה תהיה שהיא עד בשקט השמיכה את השאירו עכשיו

 את לזרז יכולים אתם המקורית. לצורת לחזור עלולה והשמיכה להיות יכול שהוא כמו קבוע יהיה באמת לא הוא מוקדם, הקיבוע

 את להסיר יכולים אתם לחלוטין, יבשה השמיכה כאשר בלבד!!!(. להשגיח) זורהא מעל שינשוף במאוורר שימוש עותבאמצ התהליך

 היה המאמץ שכל להודות חייבים אתם !בהחלט מוכנה שלכם השמיכה שמחה*... ואנחות רחב ועכשיו..*חיוך החוט ואת הסיכות

 נכון! שווה,
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Taking care of the blanket 

 שמיכהה על שמירה

 של התווית את למדו רענן. באוויר הצמר שמיכת את ולאוורר לנער קימספ ובד"כ עצמו את ומנקה אנטיבקריאלי חומר הוא צמר

 את ףלשטו שמומלץ כך ,מדויקת לא תוית יש חוטים כחבילות שנמכרו Pia ו Lasse לחוטי לב: שימו  הכביסה. והוראות החוט

 .השמיכה את שתשטפו פעם כל אחרי לעשות כדאי הקיבוע את (.אקרליק -)צמר ביד  החוט

  משוחרר. באופן מקופלת בארון אותה שמרו יומי, יום בשימוש לא השמיכה כאשר

 משוחרר. באופן וגודלה לצורתה אותה ולמתוח להרטיב או באדים להשתמש לנסות אפשרות יש אותך, מביך לגמרי הקיבוע אם

 ליישר לעזור יכול לא וזה בסיבים לפגוע עלול )גיהוץ זהה. לא הסופית והתוצאה הקיבוע את חלנצ יכולים לא הלו שהטריקים למרות

 !לב מקרב קיבוע על ממליצים אנחנו מדוע הסיבה זו הצדדים(. את

 או KalevalaCAL# - התיוג עם החברתית ברשת שלכם כהיהשמ של האימרה  ש תמונות לחלוק יכולים אתם רמז:

kalevalacal_pohjolanneito.#  

 


