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 שאמור להביא מזל ועושר למי שמחזיק אותו. חפץ בלתי מוגדר מן המתולוגיה של הקאלוולה 



 

 

  

 

 (Sammon ryöstö)      מפואסהגניבת 
 

 
ל עהדוגמה של ריבוע הקרושה הזה היא חלק מפרויקט קרושה פיני. עיצבנו שמיכת קרושה המבוססת 

של פינלנד. ניתן למצוא את המידע הכללי ואת  100 -לכבוד יום העצמאות ה קאלוואלההמיתולוגיית 

הקישורים לכל הריבועים של השמיכה בפוסט המידע על לסרוג יחד קאלוואלה בבלוג של ארטיני: 

en-www.arteeni.fi/kalevalacal 

 
 תך: תך

 שרשרת עין: ש"ע

 שטוחה עין: ט"עש

 עמוד חצי: ע"ח

 מקוצר עמוד: ק"עמ

 עמוד: 'עמ

 כפול עמוד: פ"עמכ

 פופקורן           תך :  פופקורן

 ביחד ודיםעמ 2 לסרוג: יחד' עמ 2

 עמוד חובק קדמי: עמ' ח"ק

 ללפף חוט על המסרגה: ללפף

 סיבוב 

 
 

לקחת בחזרה פעמים באותו תך, להוציא מסרגה מהעמ' האחרון, להכניס מסרגה בעמ' הראשון,  4עמוד  פופקורן:
 הראשון.העמ' דרך  הזאת ולמשוך את הלולאה םהאחרון שעשית העמ'את הלולאה של 

 
לולאות על המסרגה. ללפף חוט על  3ללפף חוט על המסרגה, להכניס מסרגה לתך, למשוך לולאה,  עמ' יחד: 2

, את המסרגה לתך הבאלולאות על המסרגה. ללפף חוט על המסרגה, להכניס  2לולאות,  2המסרגה, למשוך דרך 
גה. ללפף, למשוך לולאות על המסר 3לולאות,  2לולאות על המסרגה. ללפף חוט, למשוך דרך  4למשוך לולאה, 

 לולאות שנותרו על המסרגה. 3חוט דרך 
 

 התואם תךגוף המסביב ל ,לפניםושוב  לאחור מלפנים המסרגה להכניס את, ללפף חוט על המסרגה עמ' ח"ק:
 הלולאות שעל המסרגה, פעמיים. 2את החוט דרך  ולמשוךללפף חוט, למשוך לולאה , מתחת

 
 

 זכויות יוצרים:
דוגמה תמונות והוראות. אין להעתיק, לשכפל או להפיץ לזו,  לדוגמהעל כל הזכויות  שומרת , מאריקה נורדלינג ,אני

למכור מוצר שנעשה  יםיכול ם. אתדוגמהלשתף את ה כםלשתף את הקישור אם ברצונ ובאופן מלא או חלקי. תוכל זו

!. תודהכמעצבת, אבל בבקשה להזכיר אותי כםעל יד

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en


 

 

 

  הוראות   -    מפואסהגניבת 
 

 להכין טבעת קסם עם חוט צהוב.
 

 

 

 לע"ש שלישית. עם עש"ט לסגורעמ'(,  8עמ' לתוך טבעת הקסם ) =  7כעמ'(,  ותע"ש )נספר 3 :1סיבוב  

 

לע"ש  לסגור עם עש"ט, עמ'( 16)=  כל עמ'בעמ'  2אותו תך, בעמ'  כעמ'(, ותע"ש )נספר 3  :2 סיבוב 
.שלישיתה

לדלג על *"ש, ע 3עמ' נוספים,  3פופקורן עם להמשיך לסרוג את ה, ראשון( נספרות כעמ') ע"ש 3:  3סיבוב 
לסרוג את  הפופקורן הראשון. לראש לסגור עם עש"ט, פעמים 6עוד  *--*, לחזור *ע"ש 3פופקורן, עמ',  1

 העש"ט האחרון עם חוט כתום, לנתק את החוט הצהוב

 

, * הפופקורן לראש עש"ט, ע"ש 1(, הפופקורנים )בין 2מסיבוב בעמ'  עמ' ח"קע"ש,  1*חוט כתום. : 4 סיבוב
 פעמים. 7עוד  *--*לחזור 

 

 
 4סיבוב 

 

ע"ש, עמ'  ברווח, עמ' עמ' ראשון(נספרות כע"ש ) 3, עש"טעם  4-ו 3 יםרווח ע"ש מסיבובללסגור  :5 סיבוב
, ע"ש ברווחעמ'  2, עמ' ח"ק, עמ' בע"ש ברווחעמ'  2*, לדלג על הפופקורן, ע"ש ברווח עמ' 2, ח"קהעמ' ב

 .שלישיתהלע"ש  עם עש"ט לסגור, פעמים 6 עוד *--*, לחזור * לדלג על הפופקורן

 

 3, יחד' עמ 2ע"ש,  3, עש"ט, (4מסיבוב  שנמצא מעל עמ' ח"ק 5מסיבוב  'עמ )לתוך , ח"עעש"ט*: 6 סיבוב
 , לנתק חוט כתום.עש"טפעמים ,  7עוד  *--*לחזור , *ע"ש

 

ח"ע באותו תך ע"ש,  1, כלשהו יחדעמ'  2 של תךהעמודים בין  עש"טצהוב, להתחיל עם  חוטעם : 7 סיבוב
, עמ' יחד 2ח"ע בין עמ' של תך *ע"ש,  3, 5מסיבוב האמצעי  בעמ'  עמ' ח"קע"ש,  3העמ'(, )בין  עמ' יחד 2
ע "חלעם עש"ט  לסגור, פעמים 6עוד  *--*לחזור  *ע"ש, 3 ,5מסיבוב האמצעי בעמ'  עמ' ח"קע"ש,  3
 .ראשוןה

 



 

 

 ברווח 'עמ 2פופקורן,  =עמ' נוספים  3ולסרוג  עמ' ראשון(נספרות כע"ש ) 3:  8 סיבוב
, ע"ש ברווחעמ'  2פופקורן בח"ע, *ע"ש,  ברווח עמ' 2, עמ' ח"קב , פופקורן ע"ש

 עם עש"ט לסגורפעמים נוספות,  6 *--*לחזור , *ע"ש ברווחעמ'  2, עמ' ח"קבפופקורן 
 .הפופקורן לראש

 5הבא,  הפופקורן לראש עש"טע"ש,  5, הפופקורןלראש  עש"טע"ש,  5* :9 סיבוב
חתוך פעמים נוספות, ל 3 *--*לחזור  הבא, הפופקורן בראש עש"ט, ע"ש 5הבא,  הפופקורןבראש , עמ' ע"ש

 עם חוט כתום. האחרונה עש"טהאת לסרוג וט צהוב וח

ע"ש  ברווחח"ע(  ,מ"קע, 'עמ 2, עמ"ק)ח"ע,  ע"ש, ברווח (ח"ע ,עמ"ק, 'עמ 2, עמ"קח"ע, )*:  10 סיבוב
ח"ע(  ,עמ"קעמ',   2עמכ"פ( בעמ' הבא, )ע"ש,  2ע"ש הבא, )עמכ"פ,  ברווח( 'עמ 2, מ"קע)ח"ע, הבא, 
 לח"ע ראשון, לחתוך חוט כתום. עש"טפעמים נוספות,  3 *--*לחזור ע"ש הבא,  ברווח

ע"ש  3, 10אחרון של סיבוב הוראשון ה ח"ע עש"ט בין סרוגלהשתמש בחוט כחול פטרול, ל: 11סיבוב 
ח"ע, העמ' בין ע"ש,  3עמ', הבין ע"ש, ח"ע  3ח"ע, הבין ע"ש, עמ'  3עמ', הבין ע"ש, ח"ע  3, עמ'()נספרות כ

ע"ש, ח"ע  3ע, "בין ח' עמ*, ע"ש 3עמ', הבין  ח"עע"ש,  4ע"ש,   ברווחח"ע ע"ש,  4עמ', הבין  ח"עע"ש,  3
ע"ש,  4, עמ'הבין  ח"עע"ש,  3ח"ע, הבין ע"ש, עמ'  3', עמהח"ע בין ע"ש,  3ח"ע, ה, עמ' בין ע"ש 3בין עמ', 

לע"ש  עם עש"ט לסגור, נוספות יםפעמ 2 *--*לחזור  *, ע"ש 3, מ'עהבין  ח"עע"ש,  4ח"ע ברווח ע"ש, 
 .שלישיתה

שני ב  , ח"ע('עמ 2בכל צד, )ח"ע,  האמצעיםבארבעת הרווחים של ע"ש עמ"ק, ח"ע(  2)ח"ע, : 12 סיבוב
 .2ראשוןה ח"עלעש"ט , בכל צד החיצונייםע"ש הרווחים של 

העמ' של הסיבוב הקודם, למרות שכתוב רק "בין  ובין העמ"ק  עש"טהערה: בסיבוב זה סורגים  :13סיבוב  

פעמים נוספות,  4 *--*לחזור , * עמ'הבין  עש"טע"ש,  3 *, עמ'הבין עש"ט עש"ט לתך הבא, .  "ודיםהעמ
, **--** לחזור ,פעמים 7 *--*לחזור ** ,עמ'הבין  ע"ש, עש"ט 4של הפינה,  שניהבח"ע  ע"ש, עמכ"פ 4**

לסגור עם פעמים,  2 *--*לחזור , **--**פעמים, לחזור  7 *--*לחזור , **--**לחזור פעמים,  7 *--*לחזור 
 לעש"ט הראשונה,עש"ט 

 הרווחים 3 ב , ח"ע(עמ' 2, )ח"ע כל צד,האמצעים בע"ש  של הרווחים 3 ב עמ"ק, ח"ע( 2)ח"ע, : 14סיבוב 
ועש"ט  ( בכל פינה, לחתוך חוט כחול פטרולע"ש, עמ' בעמכ"פ 2כ"פ, עמ' בעמ, )כל צדהחיצוניים בע"ש  של

 עם חוט אפור כהה.לח"ע הראשון 

העמ' של הסיבוב הקודם, למרות  ובין העמ"ק  חצאי העמודהערה: בסיבוב זה סורגים את  :15סיבוב 

, עמ"ק ח"ע 1 לדלג על ע"ש,  1*, עמ'הבין ע"ש, ח"ע  1עמ"ק(, כ ותע"ש )נספר 2 ."ודיםשכתוב רק "בין העמ
בין  ח"עע"ש,  3, ע"ש ברווח ח"ע ע"ש,  3** ,נוספות פעמים 4 *--*לחזור , * עמ'הבין  ח"עע"ש,  1, בח"ע

 פעמים, 8 *--*לחזור  , **--**לחזור  פעמים, 8 *--*לחזור  , ,**--**לחזור  פעמים, 8 *--*לחזור ** ,עמ'ה
 עם עש"ט לסגורע"ש,  1 -וע"ש, ח"ע  1ע"ש, עמ"ק,  1ע"ש, ח"ע,  1, ח"עעמ"ק בע"ש,  1, **--**לחזור 
 .יהישנהלע"ש 

יש לסרוג  בו צדהאמצע בלמעט בכל צד, ע"ש  רווחבכל  עמ' 2לסרוג עמ'(,נספרות כע"ש ) 3: 163סיבוב 
( בכל ח"עע"ש, עמ' ב 2, בח"עעמ' עמ', ) 3ע"ש בצדדים לסרוג  3 וברווחים של, רווחים של ע"שהשני בעמ' 

 לע"ש שלישית. עם עש"ט לסגורפינה, 

 

 עמ' בכל צד של הריבוע 38

 
:ונכתבה על ידי עוצבה הדוגמה  

 ( Marika Nordling) מאריקה נורדלינג 

                                                 
2
עמ"ק, ח"ע( ובשני האחרונים  2 ם )ח"עעמ', ח"ע( בארבעת האמצעי 2)ח"ע, רווחים של ע"ש, בשני הראשונים  8בכל צד יש  

 הערת המתרגמות -עמ', ח"ע(.   2)ח"ע 
3
עמ'  3. סורגים םביניהע"ש  1 רווחים של 16ע"ש בכל אחת מהקצוות ו  3 רווח ,ע"ש רווחים של 18הערת תרגום: בכל צד יש   

עמ' ב  2באמצע )הבאים( סורגים עמ' אחד ושוב  הרווחיםעמ' בכל אחד, בשני  2הבאים סורגים  הרווחים 7ב ע"ש,  3של ה  ברווח
תכים  38סה"כ תכים   2בפינה כלומר עוד תכים + העמ' בח"ע  36. זה אמור לצאת בקצהע"ש  3 ברווחעמ'  3הבאים ו הרווחים 7

 בכל צד



 

 

  



 

 

 תרשים
 מפינית לעברית)בהסבר התרשים( הקיצורים 

pst עש"ט = 
kjsע"ש = 
 ks ח"ע= 

 ks p:den väliin 'ח"ע בין עמ = 
pc פופקורן = 

 p2yht  =2 עמ' יחד 
, puolipעמ"ק = 

 p 'עמ = 
pp עמכ"פ = 

 KEp עמ' ח"ק = 

 


