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              Forging the Sampo   
 לסרוג יחד קאלוואלה

 חישול הסאמפו
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 (Marika Nordling) נורדלינגמאריקה 
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 חפץ בלתי מוגדר מן המתולוגיה של הקאלוולה שאמור להביא מזל ועושר למי שמחזיק אותו. 



 

 

 

 

 (Sammon taonta)חישול הסאמפו 

 
מיתולוגיית  לעהדוגמה של ריבוע הקרושה הזה היא חלק מפרויקט קרושה פיני. עיצבנו שמיכת קרושה המבוססת 

של פינלנד. ניתן למצוא את המידע הכללי ואת הקישורים לכל הריבועים  100 -לכבוד יום העצמאות ה קאלוואלהה

 en-www.arteeni.fi/kalevalacalשל השמיכה בפוסט המידע על לסרוג יחד קאלוואלה בבלוג של ארטיני: 

 
 

 

 תך  :תך
 שרשרת עין  :ש"ע

 עין שטוחה  :ט"עש
 חצי עמוד  :ע"ח

 עמוד מקוצר  :ק"עמ
 

 עמוד  :'עמ
 עמוד כפול :פ"עמכ

      פופקורן       ן:פופקור
 ביחד' עמ 2לסרוג  :יחד' עמ 2

 ללפף חוט על המסרגה          :ללפף
 

 

 

לקחת בחזרה עמ' הראשון, במסרגה  להכניסמסרגה מהעמ' האחרון,  להוציאבאותו תך,  פעמים 4 עמוד פופקורן:
 הראשון.העמ' ולמשוך את הלולאה דרך  םהאחרון שעשית העמ'את הלולאה של 

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

תך, למשוך האותו בלולאות על המסרגה. ללפף חוט על המסרגה, להכניס  2לולאות,  2המסרגה, למשוך דרך 
 3לולאות על המסרגה. ללפף, למשוך חוט דרך  3לולאות,  2לולאות על המסרגה. ללפף חוט, למשוך דרך  4לולאה, 

 נותרו על המסרגה.לולאות ש
 

מסרגה לתך, ללפף חוט, למשוך לולאה,  להכניס(: עמוד מאורכים נסרגים כמקבץחצאי  2ח"ע מאורכים ) 2מקבץ 
על המסרגה, להכניס מסרגה פעם נוספת לתך, ללפף, למשוך לולאה, שללפף חוט, למשוך חוט דרך לולאה אחת 

 הלולאות שעל המסרגה. 3ללפף חוט, למשוך חוט דרך 
 

תך מסוים ב מסרגה מקדימה לצד האחורי של העבודה להכניס: עש"ט(עם  שרשרת) עין שטוחה על פני העבודה
, רווחבתך הבא או ב, להכניס מסרגה של העבודה ימין )קדמי(לצד  שמאל )אחורי(. למשוך חוט מצד רווחבאו 

את  ולהמשיך רווחבאו  תך הבאבמסרגה  להכניס שעל המסרגה. הלולאהדרך  של העבודה ימיןלמשוך חוט לצד 
  של העבודה. שמאללהכניס קצוות בצד ו חתוך חוטל העיניים השטוחות.שרשרת 

 
 זכויות יוצרים:

זו, תמונות והוראות. אין להעתיק, לשכפל או  לדוגמהעל כל הזכויות  שומרת (Marika Nordling), לינגמאריקה נורד ,אני

. אתה יכול למכור מוצר שנעשה דוגמהלהפיץ דפוס זה באופן מלא או חלקי. תוכל לשתף את הקישור אם ברצונך לשתף את ה

!. תודהכמעצבתעל ידך, אבל בבקשה להזכיר אותי 

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


 

 

 הדוגמה - (Sammon taonta)חישול הסאמפו 

 צהוב. חוטלהכין טבעת קסם עם 

לע"ש  עם עש"ט לסגורתוך טבעת הקסם, cעמ'  7ע"ש )נספר כעמ'(,  3: 1סיבוב 

 שלישית.

עם עש"ט לע"ש שלישית. לסגורכל עמ', בעמ'  2אותו תך, בעמ'  ע"ש )נספר כעמ'(, 3 :2 סיבוב

 *--* מ לחזור, * ע"ש 1, בעמ' הבא עמ' יחד 2*ע"ש,  1עמ' יחד(,  2= אותו תך )cע"ש, עמ'  2 : 3סיבוב 

 .עמ' יחד 2ב כתום  חוטעם עש"ט הצהוב ולחבר  חוטאת ה חתוך ולנתקפעמים נוספות. ל 14

 *-* מ לחזור, פופקורן ברווח ע"ש, עמ' יחד 2 עמ' ב*ברווח ע"ש,  פופקורן ע"ש )נספר כעמ'(, 3: 4סיבוב 

 .תשלישיהלע"ש  עם עש"ט  לסגורפעמים נוספות,  14

 .בצד ימין של פופקורן כלשהוצהוב. להתחיל בלולאה עליונה  חוטולחבר  כתוםה חוטאת ה נתק: ל5סיבוב 

 14 *--* מ , לחזור* ע"ש 1, פופקורןעמ' בצד ימין של כל  3*ע"ש,  1עמ' באותו תך,  2  ע"ש )נספר כעמ'(, 3
 .תשלישיהעם עש"ט  לע"ש  לסגור, פעמים נוספות

לאותו סיבוב לסרוג סיבוב זה  .(magenta - נטה'מגארגמן ) חוטהצהוב ולחבר  חוטאת ה נתקל: 6סיבוב 

 5התכים הצהובים מסיבוב שלשמור . כלשהו של פופקורן בצד שמאל עליונה . להתחיל בלולאה5כמו סיבוב 
, פופקורןשל שמאל  עמ' בצד 2*ע"ש,  3עמ' באותו תך,  ע"ש )נספר כעמ'(, 3 .ארגמןה חוטמאחורי תכי יהיו 

 לע"ש שלישית. עם עש"ט  לסגור, פעמים נוספות 14 *-* מ , לחזור* ע"ש  3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 7סיבוב        6סיבוב 
 

בו  סיבוב זההכתום. לסרוג את התך הראשון של  חוטולחבר  נטה('ארגמן )מג חוטאת ה לנתק :  7סיבוב 

ע"ש עמ' ברווח  2 ע"ש, 1,תך. עמ' באותו ע"ש )נספר כעמ'( 3: הצהובותע"ש וב ארגמןהבין שני עמ'  זמנית
ו זמנית בו נטה( 'ארגמן )מגהעמ' בין שני עמ' 2*ע"ש,  1)צהוב(,  עמ' 3אמצעי קבוצת העמ' ו זמנית בוב
, עמ' יחד )צהוב( 3ובו זמנית בעמ' האמצעי של קבוצת  ארגמןהברווח ע"ש  עמ' 2 ,ע"ש 1, הצהובותע"ש ב
 חוט נתקצהוב, ל חוטולחבר לע"ש שלישית עם עש"ט  לסגור פעמים נוספות. 14 *--* מ לחזור ,*ע"ש 1

 כתום.



 

 

 
 

 , לחזור*ע"ש 2עמ',  2בין  (!יםהקיצורהגדרות  ורא) אורכיםח"ע מ 2מקבץ  *:8 סיבוב

 הצהוב. חוטאת ה נתק. להראשוןלח"ע עם עש"ט  לסגור, פעמים נוספות 31*--*  מ

, הבא ע"ש רווחעמ"ק ב 2 ע"ש, רווחע( בח"ע(, ח"כע"ש )נספר  1)עש"ט, אפור כהה.  חוטלחבר  :9סיבוב 

עמ'  2 ,הבאע"ש  רווחב (עמ'עמכ"פ,  3)*ע"ש,  2, ע"ש הבא רווחב עמכ"פ( 3 ,, )עמ'ע"ש הבא רווחעמ' ב 2
 רווחבעמ"ק  2 הבא, ע"ש רווחבח"ע  2 הבא,ע"ש  רווחבח"ע  2 הבא,ע"ש  רווחבעמ"ק  2 ,ע"ש הבא רווחב

 3, )פעמייםעוד  *--* מ , לחזור*ע"ש 2 הבא, ע"ש רווחעמכ"פ( ב 3)עמ',  הבא, ע"ש רווחבעמ'  2 בא,ע"ש ה
 הבא, ע"ש רווחבח"ע  2 ,הבא ע"ש רווחבעמ"ק  2 הבא, ע"ש רווחבעמ'  2 הבא, ע"ש רווחבעמכ"פ, עמ'( 

 ראשון.הלח"ע  עם עש"ט  לסגור

ברווח עמכ"פ(  2ע"ש,  2עמכ"פ,  2עמ', ) 4, פופקורן, עמ' 3 ,פופקורן ע"ש )נספר כעמ'(, 3: 10סיבוב 

 2ע"ש,   2עמכ"פ,  2) עמ', 4פופקורן,  עמ', 3פופקורן,  עמ', 2 פופקורן, עמ', 3עמ', פופקורן,  4* הבא,ע"ש 
עם  לסגור , עמ',פופקורןעמ',  3, פופקורן עמ', 4, פעמים 2עוד     *--* מ לחזור*, הבא ע"ש ברווח עמכ"פ(
 שלישית.הלע"ש עש"ט 

 עמ', 8* הבא, ע"ש ברווח( עמ' 2ע"ש,  2 עמ', 2) עמ', 8 פופקורן,עמ',  2 ע"ש )נספר כעמ'(, 3: 11 סיבוב

 , *הבאע"ש ברווח ( עמ' 2ע"ש,  2 עמ', 2) עמ', 8 פופקורן, עמ', 3, בין העמ' פופקורן עמ', 3 פופקורן,
 שלישיתהלע"ש  עם עש"ט לסגור, מ'עהבין  פופקורןעמ',  3עמ', פופקורן,  8, פעמים 2עוד  *--*  מ לחזור

 את החוט אפור כהה. נתקול

 2 ע"ש, 2עמ"ק,  2, )תךכח"ע(, ח"ע בכל  נספרע"ש ) 1. (petrolמשמר ): לחבר חוט כחול 12סיבוב  

 .נתק את חוט הכחול משמרראשונה ולהלע"ש  עם עש"ט לסגור ,הפינתיע"ש  רווחעמ"ק( ב

 2ע"ש,  2עמ',  2ורית, )עמ' בכל לולאה אח כעמ'(, נספרע"ש ) 3: להמשיך עם חוט אפור כהה. 13סיבוב 

 .בכל צד של הריבוע תכים 37 . ספירת תכיםשלישיתהלע"ש עם עש"ט  לסגור, הפינתי ע"ש רווחבעמ'( 

 

 
 .נטה( 'ארגמן )מגעם חוט  סיבוב השניבסריגה על פני העבודה )בעש"ט( על ידי  עיגוללסרוג 

 
 :ונכתבה על ידי עוצבה הדוגמה

 ( Marika Nordling) מאריקה נורדלינג


