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Thence she flies and hovers slowly, 

Lightly on the knee she settles, 

Finds a nesting-place befitting, 

Where to lay her eggs in safety. 

Here she builds her humble dwelling, 

Lays her eggs within, at pleasure, 

Six, the golden eggs she lays there, 

Then a seventh, an egg of iron. 
(Poem I, 207 - 212) 
 

Quick the maiden moves her shoulders, 

Shakes her members in succession, 

Shakes the nest from its foundation, 

And the eggs fall into ocean, 

Dash in pieces on the bottom 

Of the deep and boundless waters. 

 
 (Poem II, 223 - 228) 
 

א נָּשֵׂ ְתּבֹונֵׂן ַותִּ  , ַותִּ

ה ה יְָּרדָּ ְך ַעל ַמטָּ רֶּ  ,ַהּבֶּ

ְך ַעל רֶּ ה ַהּבֶּ ְנתָּ נָּּה ּבָּ  ,קִּ

י יצֵׂ ב ּבֵׂ ש זָּהָּ ילָּה שֵׂ טִּ  ,הֵׂ

ש ים שֵׂ יצִּ י ַהּבֵׂ יצֵׂ ב ּבֵׂ  ,זָּהָּ

ית ַאְך יעִּ יַצת ַהְשבִּ  .ַּבְרזֶּל ּבֵׂ
 שאול טשרניחובסקי 
(Poem I, 207 - 212) 
 

ּה ְרכָּ ה ּבִּ ְעְנעָּ  ,ְּבֹכחַַ נִּ

ה ְעְזעָּ ת זִּ יהַָּ אֶּ רֶּ יבָּ  ,אֵׂ

ל ים ְוכָּ יצִּ ה נְָּפלּו ַהּבֵׂ  ,ַמְימָּ

ים ְלתֹוְך רּו ַהַגלִּ ְתַדְרדָּ  ,הִּ

ם ים נְֻפצּו ּוַבַמיִּ רִּ  ְשבָּ

ְתפֹוְררּו ים ַויִּ יסִּ ְרסִּ  .לִּ
 שאול טשרניחובסקי
(Poem II, 223 - 228) 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1754053521582303&set=p.1754053521582303&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1754053521582303&set=p.1754053521582303&type=3
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune01.htm
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. בסאגה קאלוואלה, אילמטרבלוביל, ציפור רבת חן, בנתה את קינה על הברך של העלמה 
שזה עתה הוטלו בלוביל  הביצים שלביצי זהב וביצת ברזל אחת.  6הבלוביל מטילה בקן 

מהקן, נשברו נפלו את הברך, הביצים הזיזה  אילמטראשר כאת רגלה של העלמה וצרבו 
יצרו את העולם: שמיים וארץ, השמש, הללו אל השמים. רסיסי הקליפות והושלכו לרסיסים 

 הירח והכוכבים.
 

בטבע. קינים שנבנים רואה אותם שאני תמיד מעריצה מרחוק כאשר אני  יםהציפור מקיניקיבלתי  ,את ההשראה לריבוע הזה
של שברים אני אוספת  ,תמיד מרגשים אותי. מאוחר יותר בקיץ ומכילים ביצים חלקות ויפותע"י הציפורים ההורים  במיומנות

חייה של הציפור,  לתחילתהקן והביצים מספקים בסיס בשנה הבאה .  ניהןילקומייחלת לכך שהציפורים ישובו קליפות ביצים 
  את לידתו של העולם.  באותו האופן במיתולוגיה של קאלוואלה, הן מסמלותו

 

 Taina Tauschi  טניה טאושיעוצב ע"י  - BLUEBILL´S NEST הקן של בלוביל

 
 קאלוואלהמיתולוגיית חלק 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 

 מידע
 Menita Lasse חוט

 
 Yellow    2317 צהוב צבעים

 Orange 3309   כתום 

 Magenta        8755 ארגמן 

 Olive green 9963ירוק זית    

 Dark grey 203אפור כהה  

 
ולאבטח את הביצים  בתפירהלחבר ציוד נוסף : מספרים, מחט קהה כדי 

סמני תכים שיעזרו לחבר את הביצים יחד. 12, את קצוות החוטים
 

אותן יחד. אם אתם  תופריםואז  סורגים בתחילה את הביצים בניפרדבריבוע זה, מתחילים בסריגת הביצים של בלוביל: 
קן עגול עבור הביצים ובסופו תסרגו עיניים שטוחות. אתם  תסריגב יחד לחבר את הביצים תוכלומעדיפים מסרגה על פני מחט, 

ולכן  הביצים קליפותשל שברים החלקות לבין שלמות והלהדגיש את הניגוד בין הביצים ה רציתיריבוע. להקן יהפוך  ,של דבר
ואפור כהה  הזהבביצי  6וט צהוב עבור בחרתי ח ,חורים. בהתבסס על הסאגה של הקאלוואלהעם דוגמת הרקע עיצבתי את 

. חוטים שנותרו לכםכמה צבעים משאריות בע"י שימוש בצבע אחד או  לטעמכםצבעים בלבחור  תוכלואתם לביצת הברזל. 
 גרם חוט עבור כל ביצה. 5בערך  צריך

ראו בתכים המיוחדים. גם אם הריבוע דורש  - Y)וואי ) ותך, (Xאיקס ) , תךV)וי): תך  מיוחדים כמה תכי עמודים כוללריבוע זה 

., אני מדרגת את רמת הקושי כ"יחסית פשוטה"התעסקותקצת 

 
 קיצורים והסברים

 פעמים( 3על המסרגה עמוד משולש )ללפף חוט  עממ"ש עין שרשת ע"ש
 עמודים הנסרגים יחד 2 עמ' יחד 2 תך תך

 תכים מיוחדיםתך וי, ראו  (V) וי עין שטוחה עש"ט

 ( ראו תכים מיוחדיםYתך וואי ) (Yוואי ) חצי עמוד ח"ע

 (, ראו תכים מיוחדיםXתך איקס ) (Xאיקס ) חצי עמוד בלולאה האחורית ח"ע ל"א

 לדלג על תך/תכים לדלג על עמוד מקוצר עמ"ק
 (כאןתך עומד )הדרכה:  תך עומד )ללפף פעם אחת חוט על המסרגה( עמוד עמ'

 לולאה אחורית ל"א על המסרגה( חוט עמוד כפול )ללפף פעמיים עמכ"פ
 ללפף חוט על המסרגה ללפף  

 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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 תכים מיוחדים
 (:Vתך וי )

 .יוצר צורת וי )ראו תמונה( זהתכים רצף  .ע"ש, עמ'( באותו התך 3)עמ',  לסרוג
 

               
 
 

 (:Xתך איקס )

תך, למשוך לולאה, מסרגה בלהכניס את ה ,פעמים 3עממ"ש: ללפף חוט )על המסרגה(  באותה דרך בה הייתם סורגים להתחיל
תכים,  2לולאות על המסרגה(. ללפף ולדלג על  4לולאות )עכשיו יש  2לולאות על המסרגה(, ללפף, למשוך דרך  5)עכשיו יש 
לולאות. לסיים את   3לולאות, ללפף ולמשוך דרך  2ך ר, ללפף ולמשוך לולאה, ללפף ולמשוך דהבא בתךהמסרגה  להכניס את
 (. Xיוצר צורת איקס ) זהתכים רצף של תך האיקס.   התך גוףאמצע ב' עמלסרוג ע"ש ו 2העממ"ש. 

 

                       

       
 
 

 (:Yתך וואי )

 .Yיוצר צורת  כזהתכים רצף של העממ"ש.  התך אמצע גוףבעמ' לסרוג ע"ש ו 3. ואז עממ"שלהתחיל קודם עם 
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 : הדוגמה לקריאת טיפים

 . המצוין הפעמים כמספר הכוכביות שבין ההוראות על לחזור* -*

 .הוראות מספר וכוללת שלם לצד המתייחסת חזרה כלל בדרך זוהי

 .ןהמצוי הפעמיים כמספר סוגרייםב המופיעות ההוראות על לחזור )...(

 .הדוגמה לאורך שיעזרו לכםבין הסוגריים המרובעים יהיו טיפים ורמזים ]...[ 

 
 זכויות יוצרים

הדוגמה חינם  מכירתזכויות יוצרים. הוא זמין עבורכם בחינם. אסור לשנות או להפיץ את הדוגמה. חוק הפרסום הזה מוגן ע"י 
 שיתוף הדוגמה אסור. )כסט שלם של הוראות או בחלקים( אסור.  הורצבכל 

המעצב. אם אתם מתכננים למכור את שמיכת קאלוואלה הזו, אלא אם סוכם אחרת עם אסורה, מכירה של מוצרים מוגמרים 
שימו לב, שבמקרה זה אינכם יכולים להשתמש בריבוע זה בשמיכה שלכם. במקום זאת תרגישו חופשיים לבחור ריבוע אחר 

 שלא כולל הגבלה כזו על המכירה. תודה על כיבוד הבקשות שלי.
  

 

 דוגמהה -הקן של בלוביל 
 

 הביצים של בלוביל
 חוט צהוב וביצה אחת בחוט אפור כהה.בביצים  6 לסרוג

 
 1סיבוב  .1

 ח"ע לתוך טבעת הקסם. להדק את טבעת הקסם אבל לא יותר מידי, לסגור 12ע"ש ו  1[, Magic ringטבעת קסם] להכין

 בהתחלה ובסוף כדי שישמשו מ”ס 20בערך  זנב חוט ארוך להשאיר  אפשר[. ]טיפ: 1]תמונה עם עש"ט לח"ע הראשון 
 לתפירת הביצים יחד.[ בהמשך
 ח"ע 12 ,ע"ש 1סה"כ: 

 
 
 2סיבוב  .2

של הטבעת החור  התכים אל שארכל  ]לסרוג את הע"ש הראשונה באופן רפוי, למתוח אותה קצת ולסרוג את . ע"ש 1
 6של קבוצת  ]למקם סמן תכים בעמ' הראשוןעמ'  6עמ"ק,  3עמ',  3הסיבוב הראשון, אל תהדקו אותם יותר מידי![  מעל
לאבטח ע"י תפירה  אולי עמ' הראשון. תרצועש"ט לעמ', לסגור עם  3 ]למקם סמן תכים בעמכ"פ האחרון[,עמכ"פ  5 [,עמ'

 [2]תמונה את הקצוות לחיבור של הביצים אח"כ  להשאיראת החוט,  לא לנעולכדי לקבל שוליים נקיים. 
 עמכ"פ 5עמ',  12עמ"ק,  3ע"ש,  1סה"כ: 

 
 [3]תמונה את טבעת הקסם כדי לעצב את הביצים קצת  להדקביצים בסה"כ.  7 לסרוג

 

        
 1תמונה      2תמונה     3תמונה 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
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 יחדהקן וחיבור הביצים 
 

 3 סיבוב  .3
 כתום.הבחוט  להשתמשריבוע צבעוני, אם אתם סורגים 

תך הראשון בל"א עומד בעם ח"ע  להתחילאת הביצה הראשונה ביד שמאל כאשר הקודקוד של הביצה מכוון לצד שמאל.  לקחת
את הלולאה הנוספת מאחורי  יש לתפוסמתח מעבר לרצוי, י. כדי למנוע מהלולאה האחורית של התך להמצד ימיןהסמן אחרי 
]הח"ע ל"א פעמים בסה"כ.  4, ח"ע ל"א( לחזור 1ע"ש, לדלג על  3) [4]תמונה יחד עם הלולאה האחורית.  הדרכ ולסרוגהתך 

נופל בין ] ע"ש 1 [.5ע"ש[ ]תמונה  3 שלרווחים  X 4ח"ע ל"א ו  5. צריכים להיות עכשיו לפני הסמן השמאלי ממש יפולהאחרון 
 הביצים[

 

                                                               
    4תמונה                                                             5תמונה           

 
 .[6]תמונה  הביצה הראשונהעל לקחת ביצה נוספת ולהמשיך לסרוג את הקן כמו 

 
]אם מכינים ריבוע צבעוני, הביצה באפור כהה תהיה במרכז ביצים ולהשאיר את הביצה השביעית בצד  6לחזור על כך עם 

 הקן[.
] שימו לב שהשרשרת לא . [7]תמונה ח"ע ל"א הראשון של הביצה הראשונה ל עם עש"טאת שרשרת הביצים לסגור 

 .הביצים הסדר שללשמור על כדי להשתמש בסמני תכים  אפשרמתפתלת! 
 במקומות האלו הביצים יתחברו בהמשך.[ ,במקומםהסמנים  להשאיר את

 
 ע"ש 6ע"ש,  3רווחים של  X 4 6ח"ע ל"א,  X 5 6סה"כ 

 
 
 
 

                    
   6תמונה                          7תמונה 
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 4סיבוב  . 4
 עם אותו חוט. להמשיך

פעמים בסה"כ.  3ע"ש(  3, הבא ח"ע ל"אבע"ש(, )ח"ע  3 ועמ'  1 כ נספרע"ש ) 6
 במקום המכיל )ח"ע ל"א, ע"ש, ח"ע ל"א(. ה, יאתם עכשיו בין הביצה הראשונה לשני

בח"ע ל"א האחרון  נופלת עמ' יחד 2 : הרגל הראשונה של הכמפורטעמ' יחד  2 לסרוג
 לכך לשים לב להמשיך[ ].8]תמונה  הבאהה בח"ע ל"א הראשון של הביצנופלת  של הביצה הראשונה והרגל השנייה

 ששרשרת הביצים לא תסתובב![
ולסגור את  עמ' יחד בין הביצים כמו קודם. עמ' בסוף הסיבוב 2ע"ש, ח"ע( ו  3ביצה הראשונה )בכמו לסרוג  להמשיך

  [.9] תמונה עמ' יחד האחרונים נסרגו(  2)= עש"ט העמ' הזה לע"ש השלישית עם 
 צבע[ להחליף]לחתוך את החוט  אם אתם עומדים 

 
 . ע"ש 3של  רווחים  24Xעמ' יחד,  X 2  6ח"ע,  18סה"כ: 

 

       
   8תמונה                                  9תמונה        

 
 5סיבוב  . 5

עם אותו  ממשיכים אתםעם ח"ע עומד. אם  להתחיל ,ארגמןבצבע  חוטעם  להשתמשמכינים ריבוע צבעוני, אתם  אם
  .תך הראשוןאל ה לסגור עם עש"טע"ש.  ח"ע בכל רווח 4לסרוג כתך(.  נספרע"ש )לא  1 חוט,

 [.10צבע[ ]תמונה  מתכוונים להחליףאת החוט אם אתם  לחתוך]
 

 ח"ע 96ח"ע =  X 4X  4 6 :סה"כ
 

 
                    10תמונה                                                                            
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 הקן הופך לצורת ריבוע - קליפות הביצים השבורות
 
 6סיבוב  . 6

 אותו ח"ע. בע"ש, עמ"ק(  2ח"ע רביעי ו )בעמ' עומד  , לסרוגחוט אפור כההעם 
 רביעי בסיבוב הקודם. הח"ע עש"ט כדי להתקדם ל 3לסרוג אותו חוט, באתם ממשיכים אם 

 תך. האותו בע"ש(, עמ"ק  2עמ' ו  1 כ נספרע"ש ) 5
 ע"ש, עמ'( באותו התך. 2, )עמ"ק, 2ע"ש, לדלג על  2פעמים בסה"כ,  3, ח"ע( 2ע"ש, לדלג על  2*)

  שמאלית.וההימנית  "תכים בין ה"רגל 2להשאיר : כמפורט( Xלסרוג תך איקס ) ,2לדלג על 

  ]תך הוואי הזה יצור את הפינה הראשונה של הריבוע.[השמאלית של תך האיקס.  "רגל"ה בותך באותו ( Yתך וואי ) לסרוג

תכים בין ה"רגל"  2באותו תך כמו תך הוואי הקודם ויש תיפול הימנית של האיקס  "רגל": הכמפורטעוד תך איקס  לסרוג
 שמאלית של האיקס.וההימנית 

 .[11]תמונה תך * הע"ש, עמ"ק( באותו  2, )עמ', 2לדלג על 
עמ' הראשון )או לע"ש השלישית( ל בעש"ט לסגור ,אחרי תך האיקס ,פעמים, בחזרה האחרונה 3* סה"כ -* מ לחזור

 [.12]תמונה 
 ע"ש 3תך וואי,  1פינה:  ע"ש  2 רווח  8Xח"ע,  3עמ"ק,  2עמ',  2תך איקס,  X 2סה"כ: צד: 

 

                
 11תמונה                                   12תמונה                                                 

   
 
 7סיבוב  . 7

 להמשיך עם אותו חוט.
 פעמים בסה"כ. 4רווח ע"ש הבא( בח"ע  3ע"ש הבא, *) ברווחח"ע  2כתך(,  נספרלא ע"ש ) 1
 פעמים בסה"כ. 2בין העמ'( רווח ע"ש הבא, ח"ע בח"ע  2)

 רווח ע"ש של תך הוואי.בח"ע(  3ע"ש,  3ח"ע,  3לסרוג )
 פעמים בסה"כ.* 2רווח ע"ש הבא( בח"ע  2)ח"ע בין העמ', 

]לחתוך את החוט אם ח"ע הראשון ל עש"טעם  ח"ע האחרונים ולסגור 2לסרוג את  בליפעמים בסה"כ,  3* -* מ לחזור
 [. 13מונה צבע[ ] ת להחליףמתכוננים אתם 

  ח"ע. 3ע"ש,  3ח"ע,  3פינה:  ח"ע  24סה"כ: צד: 
 

  13תמונה            
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 8סיבוב  . 8
אותו בע"ש, עמ'(  3) ועמ' עומד בעש"ט מהסיבוב הקודם  , לסרוגחוט ירוק זיתעם 

ע"ש(, עמ' באותו תך  3 ,כעמ' נספר) ע"ש 6מממשיכים עם אותו חוט, אתם  תך. אם
 של העש"ט. 

 אותו תך )זהו תך וי(. בע"ש, עמ'(  3 ,, )עמ'3 לדלג על
 7, לסרוג תך וי 3. לדלג על הפינתירווח ע"ש בע"ש, עמ'(  3ע"ש, עמ',  3 ,, )עמ'2. *לדלג על פעמים 4עוד תך וי  לסרוג 

 פעמים בסה"כ.*
, לסרוג תך וי עוד 3. לדלג על הפינתירווח ע"ש בע"ש, עמ'(  3ע"ש, עמ',  3 ,, )עמ'2פעמים. לדלג על  2* עוד -* מ לחזור

להחליף צבע[  מתכוננים אתם ]לחתוך את החוט אםעמ' הראשון )או לע"ש השלישית(. לעש"ט עם פעם אחת, לסגור 
 [.14מונה ]ת
 

 ע"ש  3 רווח  2X ,עמ' 3פינה:  תך וי  X 7סה"כ: צד: 

     14תמונה             
 
 
 9סיבוב    . 9

 .כתך( נספרע"ש )לא  1 אותו חוט,בח"ע עומד. אם ממשיכים לסרוג  חוט אפור כההעם 
ע"ש בכל אחת מהפינות. לסגור  3ח"ע בין כל אחד מתכי הוי.  ולסרוגשל ע"ש  מהרווחיםח"ע בכל אחד  3 לסרוג בכל צד:

 [15]תמונה ח"ע הראשון. לעם עש"ט 
 ע"ש 3פינה:  ח"ע  35סה"כ: צד:  
 

 10 סיבוב . 10
 ברווחעמ'(  2ע"ש,  3עמ',  2. )ע"ש שיספרו כעמ' הראשון[ 3 לסרוג אותו חוט,ב]אם ממשיכים עמ' בכל אחד מהתכים, 

 [16]תמונה עמ' הראשון. . לסגור עם עש"ט להפינתיע"ש 
 ע"ש 3פינה :  עמ'  39סה"כ: צד: 

     
 15תמונה                      16תמונה                   17תמונה        
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 סיום

 . כמה עש"ט[כחלופה לסרוג ]או עם מחט ע"י תפירת מספר תפרים  את הביצים יחד  לחבר 
 . הסביבשאותה לכל אחת מהביצים  ולתפוראת הביצה השביעית במרכז הקן  למקם 

 .[17]תמונה את סמני התכים  להסיר
 את כל קצוות החוטים כראוי. לאבטח

 של שאר ריבועי הקאלוואלה. שיתאים לגודלםאותו  ולעצבאת הריבוע באמצעות אדים בעדינות  לקבע
 

     
  
   

 !עכשיו הקן של בלוביל מוכן
 תודה רבה לכם על שעשיתם את המסע עימי!

 
 Taina Tauschi, טניה טאוסצ'י 2017מאי 

 
  KalevalaCAL#תמונות של ריבוע הלסרוג יחד קאלוואלה במדיה החברתית עם התיוג  לשתף אפשררמז: 


