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Reference: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune02.htm  

הזהובים בסוף הקיץ.  דגןהמשדות דבר יפה יותר " מהקאלוואלה היוו עבורי השראה לריבוע זה. אין 1חלקי השיבולתשלוש "

 ייטחן. סאמפושכולם. דגנים זהובים  להזנתשל אלוהים  בו גדל הדגןשרציתי להמחיש שדה פורה 

                                                           
1
 The three-knotted cobs ובאנגלית  kolmisolmuinen tähkä -בפינית   

Thence to sow his seeds he hastens, 

Hastes the barley-grains to scatter, 

Speaks unto himself these measures: 

"I the seeds of life am sowing, 

Sowing through my open fingers, 

From the hand of my Creator, 

In this soil enriched with ashes, 

In this soil to sprout and flourish. 
(Poem II 293–300) 

 

 

Rise, O earth, from out thy slumber, 

From the slumber-land of ages, 

Let the barley-grains be sprouting, 

Let the blades themselves be starting, 

Let the verdant stalks be rising, 
Let the ears themselves be growing, 

And a hundredfold producing, 

From my plowing and my sowing, 

From my skilled and honest labor. 

(Poem II, 309–316) 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1755294008124921&set=p.1755294008124921&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1755294008124921&set=p.1755294008124921&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1755294008124921&set=p.1755294008124921&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1755426071445048&set=p.1755426071445048&type=3
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune02.htm
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 Taina Tauschi  טניה טאושיעוצב ע"י השדות הפוריים של ואיינאולה 
 

 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

בבלוג של ארטייני:  קאלוואלהלסרוג יחד  עלהמידע 

en-www.arteeni.fi/kalevalacal 

 

 מידע

 Menita Lasse חוט

 Orange 3309   כתום צבעים

 Olive green 9963ירוק זית    

 Dark grey 203אפור כהה  

לניתוק החוט והכנסת הקצוות.מספריים ומחט אריגה 

 לתכים קיצורים והסברים

 עמוק מקוצר חובק קדמי עמ"ק ח"ק עין שרשת ע"ש
 עמוד חובק קדמי עמ' ח"ק תך תך

 עמוד כפול חובק קדמי עמכ"פ ח"ק עין שטוחה עש"ט
 עין שטוחה בלולאה האחורית עש"ט ל"א חצי עמוד ח"ע

 לדלג על תך/תכים לדלג על עמוד מקוצר עמ"ק
 עמודים הנסרגים יחד, ראו תכים מיוחדים 3 עמ'  3מקבץ  עמוד )ללפף פעם אחת חוט על המסרגה( עמ'

עמוד כפול )ללפף פעמיים חוט על  עמכ"פ
 המסרגה(

פוף נוסף, ראו יעמ' עם ל 3 מקבץ אותו דבר כמו מיוחד עמ' 3מקבץ 
 תכים מיוחדים

חוט על פעמים  3עמוד משולש )ללפף  עממ"ש
 המסרגה(

  

 

 תכים מיוחדים

לולאות על המסרגה. ללפף חוט על  3ללפף חוט על המסרגה, להכניס את המסרגה בתך, למשוך לולאה, : עמ' 3מקבץ 

 4אותו התך )ראו תמונה(, למשוך לולאה )בלולאות. ללפף חוט על המסרגה להכניס את המסרגה  2המסרגה, למשוך דרך 

, חוט על המסרגה לולאות על המסרגה(. ללפף 3לולאות ) 2למשוך דרך  ,חוט על המסרגה לולאות על המסרגה(. ללפף

חוט על  לולאות על המסרגה. ללפף 5, ולמשוך לולאהחוט על המסרגה להכניס את המסרגה שוב באותו התך. ללפף 

נותרו על הלולאות ש 4ולמשוך דרך  חוט על המסרגה על המסרגה(. ללפףנותרו לולאות  4לולאות ) 2ולמשוך דרך  המסרגה,

 המסרגה. 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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סביב המסרגה חוט עמ' אבל היא קצת יותר גבוהה. ללפף  3 מקבץעמ' כמעט זהה ל 3: קבוצה זו של חדוימעמ'  3מקבץ 

לולאות.  2על המסרגה, למשוך דרך חוט לולאות על המסרגה(. ללפף  4, להכניס את המסרגה לתך, למשוך לולאה )פעמיים

 2לולאות על המסרגה(. ללפף חוט על המסרגה, למשוך דרך  5, למשוך לולאה )תךאל אותו  להיכנסעל המסרגה,  חוט ללפף

למשוך חוט על המסרגה, אותו התך. ללפף ב, להכניס את המסרגה על המסרגה לולאות על המסרגה(. ללפף חוט 4לולאות )

 לולאות נשארות על המסרגה(. ללפף חוט 5לולאות ) 2ך דרך , למשועל המסרגה לולאות על המסרגה(. ללפף חוט 6לולאה )

שתי הלולאות דרך  על המסרגה, למשוך על המסרגה(. ללפף חוט נשארולולאות  2לולאות ) 4, למשוך דרך על המסרגה

 האחרונות. 

       
 

 .כאןוהדרכת וידאו מהיוטיוב, למשל  כאן: מצגת שקופיות תכים עומדים

 :הדוגמה לקריאת טיפים

 מספר וכוללת שלם לצד המתייחסת חזרה כלל בדרך זוהי. ןיהמצו הפעמים כמספר הכוכביות שבין ההוראות על לחזור* -*

 .הוראות

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

 .הדוגמה שיעזרו לכם לאורךבין הסוגריים המרובעים יהיו טיפים ורמזים ]...[ 

 זכויות יוצרים

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

 . האו בחלקים( אסור בשלמותהחינם בכל צורה )ה

אם אתם מתכננים למכור את  שיתוף הדוגמה אסור. .תמכירה של מוצרים מוגמרים אסורה, אלא אם סוכם אחרת עם המעצב

רגישו חופשיים לבחור ריבוע אחר שלא כולל הגבלה במקומו, הזה. לכלול בה את הריבוע ה לא תוכלוקאלוואלה הזו, הכת שמי

 .בקשתיכזו על מכירה. תודה על כיבוד 

 דוגמה - השדות הפוריים של ואיינאולה

גרגירי  , יש אתהאחרונהעם הדגנים הצומחים בשדה ואז בשורה  סריגת שדה. אח"כ ממשיכיםבמתחילים את הריבוע הזה 

התבואה. בריבוע הזה אתם יכולים לסרוג הרבה קבוצות שונות של עמודים וגם תכים חובקים קדמיים ואחוריים. השונות הזו 

 של התכים יכולה להיות מאתגרת אבל אני עדיין מדרגת את הריבוע הזה כיחסית קל.

 

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

 

 .1סיבוב 

 .קסם טבעת ולהכין(  olive green 9963) זית ירוק חוט עם להתחיל ←

ע"ש.  1פעמים, עמ',  3ע"ש(  3ע"ש, עמ',  1]עמ',  ,ע"ש[ 3 כעמ' ו ות]נספר [טבעת קסם]תוך טבעת הקסם בע"ש  5

 לחכות  אותו להשאיראת החוט,  תחתכו[ ]אל 1]תמונה ה. ילהדק את טבעת הקסם ולסגור עם עש"ט אל ע"ש השני

 .[3מאחורי העבודה לסיבוב 

 ע"ש X1  4ע"ש,  3רווח של   X 4עמ',  8סה"כ: 

 

 .2סיבוב 

 

את חוט  ]להשאיר .סיבוב הקודםמהח"ע עומד ברווח ע"ש אחרי העש"ט  לסרוג(, dark grey 203כהה ) עם חוט אפור   ←

 [.מאחורי עבודתכם לחכותהירוק זית 

 

 ע"ש )לא נספרת כתך( וח"ע באותו רווח ע"ש. 1רווח ע"ש, בעש"ט  לסרוגאותו חוט, בממשיכים  אם אתם   ←

 

] ע"ש. לסגור עם עש"ט אל הח"ע הראשון.  1עמ' ברווח  5פעמים,  3ע"ש(  3,  ח"ע ברווח הבא ע"ש 1עמ' ברווח  5)

 [2תמונה ] בסיבוב זה עם הצבע החדש[ האחרונהאת העש"ט  לסרוגצבע לסיבוב הבא,  להחליףרמז: אם אתם רוצים 

 ח"ע 4עמ',  20סה"כ: 

 

 . 3סיבוב 

מאחורי  לחכות האפור כההאת החוט  להשאיר] .חוט הירוק זית ממאחורי העבודה שלכם את  להרים ←

 עם אותו החוט.  להמשיךאו  עבודתכם[

 

ע"ש,  3ע"ש, עמ'( בח"ע הבא,  1', ע"ש, עמ 3ע"ש, עמ',  1עמ', *)עמ',  5ע"ש(, לדלג על  3ע"ש )= עמ' +  6

ע"ש בע"ש. לסגור עם עש"ט  1ע"ש, עמ',  3ע"ש, עמ',  1פעמים. עמ',  2* עוד -* מעמ'*. לחזור  5לדלג על 

 [3תמונה ]רביעית. הע"ש בהשלישית. לסרוג עוד עש"ט 

 ע"ש. 2ע"ש,  3של  יםרווח  X 2 ,עמ' 4סה"כ לכל צד: 

 

       
  1תמונה          2תמונה     3תמונה           

  

 

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


5 
 

   
   

 
© 2017 Taina Tauschi, all rights reserved 

 

 

 

 

 . 4סיבוב 

 עם אותו להמשיךאו  מאחורי עבודתכם[ לחכותאת חוט הירוק זית  להשאיר] .( dark grey 203לקחת חוט אפור כהה ) ←

 חוט.

  

( מצורף. 3כך שרווח ע"ש )מסיבוב  2עמודים מסיבוב הקבוצת  האמצעי שלכתך(, *ח"ע בעמוד נספרת ע"ש )לא  1 

פעמים. לסגור עם  3* עוד -*מ ע"ש.* לחזור רווח בעמ'  5עמ' ברווח ע"ש הבא, ח"ע ברווח ע"ש הבא,  5. [4]תמונה 

 [5]תמונה ח"ע הראשון. בעש"ט 

 ח"ע.  2עמ',  X 5  2סה"כ בכל צד:  

 

 . 5 סיבוב

 או  מאחורי עבודתכם[ לחכות כההההאפור את החוט  להשאיר] .olive green 9963את חוט הירוק זית ) לקחת ←

 עם אותו החוט.  להמשיך         

 

ע"ש, לדלג על  3ע"ש, עמ'( בח"ע הבא,  1ע"ש, עמ',  3ע"ש, עמ',  1עמ', *)עמ',  5ע"ש(, לדלג על  3ע"ש )= עמ' ו  6

ע"ש,  3', ע"ש, עמ 1עמ', פעמים. ) 2* עוד -*מ עמ'.* לחזור  5ע"ש, לדלג על  3, בח"ע הבא'( ע"ש, עמ 1עמ' )עמ',  5

ע"ש. לסגור עם עש"ט לע"ש השלישית. לסרוג עוד  1עמ',  עמ',  5ע"ש, לדלג על  3( בח"ע הבא, ע"ש, עמ' 1עמ', 

  [6 ]תמונהע"ש הרביעית ולחתוך את חוט הירוק זית. בעש"ט 

 ע"ש. 2ע"ש,  3רווח   X 1עמ'  4ע"ש. פינה:  1ע"ש,  3 רווח  X 2עמ',  2סה"כ: צד: 

       
 4תמונה                                     5תמונה             6תמונה      

 

 

 . 6 סיבוב

 חוט. עם אותולהמשיך או ( dark grey 203לקחת חוט אפור כהה ) ←

 

( 5כך שרווח ע"ש )מסיבוב  4עמודים מסיבוב הקבוצת  האמצעי שלכתך(, *לסרוג ח"ע בעמוד  תע"ש )לא נספר 1 

עמ'  5(, 4עמ' ברווח ע"ש, ח"ע בעמוד )מסיבוב  5עמ' ברווח ע"ש הבא, ח"ע ברווח ע"ש הבא,  5. [7]תמונה מצורף. 

 [8]תמונה כהה. הח"ע הראשון. לחתוך את חוט האפור בפעמים. לסגור בעש"ט  3* עוד -*מ ברווח ע"ש הבא.* לחזור 

 ח"ע. 3עמ',  X  5 3סה"כ בכל צד: 

 

 



6 
 

   
   

 
© 2017 Taina Tauschi, all rights reserved 

 

 

 

 

. 

                           
  7תמונה                           8תמונה                    

        

 

 

 גבעוליםה
 

 .7סיבוב 

 העש"ט מהסיבוב הקודם. כמובאותו תך  להתחיל באותו חוט. להמשיךאו  (orange 3309) כתוםלקחת חוט  ←

  

את העמכ"פ  לסרוג ,צבע החלפתם]אם העמ' מהסיבוב הרביעי ישר מתחת  5עמ' האמצעי בקבוצת בעמכ"פ ח"ק  

עממ"ש בח"ע  ]זו הפינה.[עמ' וח"ע(.  5התכים הבאים  )=  6עש"ט ל"א ב  לסרוג, *הח"ק הראשון כעמכ"פ ח"ק עומד[

ל"א, עמכ"פ  עש"ט 6, )[9יפלו מאחורי העממ"ש[ ]תמונה  6]התכים מסיבוב  4מסיבוב  ובאמצע המרכז של העמודים

לסרוג את  בליפעמים,   3* עוד -*מ פעמים.* לחזור  2ישר מתחת(  4סיבוב עמ' מ 5בעמ' האמצעי בקבוצת ח"ק 

 [.10]תמונה עמכ"פ ח"ק הראשון בעם עש"ט לסגור העמכ"פ ח"ק האחרון. 

 עממ"ש. 1עש"ט ל"א. פינה :  18עמכ"פ ח"ק,  2סה"כ: צד: 

 

             
   9תמונה                     10תמונה                       
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 השיבולים

 
 . 8סיבוב 

 אותו חוט.להמשיך עם  ←

 

ע"ש, לדלג על  1עמכ"פ ח"ק. בעמ'(  3מקבץ ע"ש,  2[, ע"ש כעמ' הראשון שלכם 3 הסיבוב בתחילת]עמ',  3מקבץ *)

[ ]תמונה 6עמ' של סיבוב קבוצת ב]=בלולאה האחורית של העמ' האמצעי ע"ש, עמכ"פ( בתך הבא  2תכים, )עמ',  2

תכים, )עמכ"פ,  2ע"ש, לדלג על  1, הפינתיעממ"ש ב( עמ' מיוחד 3מקבץ ע"ש,  2, מיוחדעמ'  3 מקבץע"ש, ) 1. [11

 2, עמ' 3מקבץ ע"ש, ) 1[, 6מסיבוב  עמ']=בלולאה האחורית של העמ' האמצעי מקבוצת ע"ש, עמ'( בתך הבא  2

תכים, עמ' בלולאה האחורית של העמ' האמצעי בקבוצת העמ'  2ע"ש, לדלג על  1ח"ק,  ( בעמכ"פעמ' 3מקבץ ע"ש, 

 [12]תמונה עמ' יחד.  3 פעמים, לסגור עם עש"ט ב 3* עוד -* מ ע"ש.* לחזור 1, 6מסיבוב 

 3מקבץ  X 2ע"ש. פינה:  1ים של רווח X 6ע"ש,  2 ים שלרווח X 4עמכ"פ,  2עמ',  3, עמ' 3מקבץ   4Xסה"כ: צד: 

 ע"ש. 2, עמ' מיוחד

        
 11תמונה                 12תמונה                                       13תמונה         

 

 . 9סיבוב 

 אותו חוט.להמשיך עם  ←

 

באותו רווח ע"ש.  (עמ' 3מקבץ ע"ש,  2[, שלך ע"ש כעמ' הראשון 3  הסיבוב בתחילת], עמ' 3מקבץ  ), *הבא רווח ע"שבעש"ט 

מקבץ ע"ש,  2, עמ' מיוחד 3מקבץ )ע"ש,  2ע"ש, עמכ"פ( בעמכ"פ הבא,  2ע"ש, )עמ',  1, 8עמכ"פ ח"ק בעמ' מסיבוב  ,ע"ש 1

 3מקבץ ע"ש, ) 1ע"ש, עמכ"פ ח"ק בעמוד,  1ע"ש, עמ'( בעמכ"פ הבא,  2ע"ש, )עמכ"פ,  2, הפינתיברווח ע"ש  (עמ' מיוחד 3

 ע"ש.*  1ע"ש, עמכ"פ ח"ק בעמ',  1( ברווח ע"ש באמצע הקלח, 'עמ 3מקבץ ע"ש,  2, עמ'

 [13]תמונה הראשון.  עמ' 3מקבץ בפעמים. לסגור עם עש"ט  3* עוד -* מ לחזור

 2 ,עמ' מיוחד 3מקבץ   X 2ע"ש. פינה:  1 ים שלרווח X 6עמכ"פ ח"ק,  X 3 ,עמכ"פ 2עמ',  2, עמ' 3מקבץ   4Xסה"כ: בצד: 

 .ע"ש

 

 . 10סיבוב 

 חוט. להמשיך עם אותו ←

באותו  (עמ' 3מקבץ ע"ש,  2[, שלכם ע"ש כעמ' הראשון 3הסיבוב  בתחילת], עמ' 3מקבץ  ), *הבא רווח ע"שבעש"ט 

ע"ש, עמכ"פ ח"ק  1ע"ש, עמכ"פ ח"ק בעמ',  1בעמכ"פ ח"ק מהסיבוב הקודם,  ע"ש, עמכ"פ ח"ק 1רווח ע"ש. 
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ברווח  (עמ' מיוחד 3מקבץ ע"ש,  2, עמ' מיוחד 3מקבץ ע"ש,  2, עמ' מיוחד 3מקבץ ע"ש ) 1בעמכ"פ, 

, ע"ש 1ע"ש, עמכ"פ ח"ק בעמ',  1ע"ש, עמכ"פ ח"ק בעמכ"פ הבא,  1 [,14]תמונה  הפינתיע"ש 

( ברווח ע"ש עמ' 3מקבץ ע"ש,  2, עמ' 3מקבץ ע"ש, ) 1עמכ"פ ח"ק בעמכ"פ ח"ק מהסיבוב הקודם, 

פעמים. לסגור עם  3* עוד -* מ ע"ש, *. לחזור 1ח"ק,   ע"ש, עמכ"פ ח"ק בעכמ"פ 1באמצע הקלח, 

  [15]תמונה הראשון.  עמ' 3מקבץ עש"ט ב

מקבץ   3X. פינה: ע"ש 1 ים שלרווח X 10, ע"ש 2 ים שלרווח X 2  עמכ"פ ח"ק, X 7 ,עמ' 3מקבץ   4Xסה"כ: בצד: 

 ע"ש 2 ים שלרווח  2X ,עמ' מיוחד 3

        
          14תמונה               15תמונה                 

 . 11סיבוב 

 חוט. להמשיך עם אותו ←

 ע"ש,  2[, שלכם ע"ש כעמ' הראשון 3]בהתחלה של הסיבוב , רווח ע"שבאותו  עמ' 3מקבץ  הבא, * ע"ש רווחבעש"ט 

עמ"ק, עמ'( [. )16]תמונה  עמ' מיוחד 3מקבץ ב: העמ"ק הראשון נופל בעמכ"פ ח"ק והאחרון נופל כמפורטעמ"ק  7

רווח ע"ש ב (, )עמ', עמ"קהפינתי האמצעי עמ' מיוחד 3מקבץ ע"ש, עמ'( ב 3הפינתי הראשון, )עמ', רווח ע"ש ב

ע"ש, עמ"ק בעמכ"פ ח"ק  2, שיבולתברווח ע"ש באמצע ה עמ' 3מקבץ ע"ש,  2עמ"ק,  7 [17מונה ]ת. הפינתי השני

 [ 18]תמונה  .עמ' 3מקבץ בפעמים. לסגור עם עש"ט  3* עוד -*מ ע"ש* לחזור  2, 10מסיבוב 

 ע"ש. 3וח ור X 1עמ',  2ע"ש. פינה:  2 ים שלרווח X 4עמ"ק,  17עמ',  2, עמ' 3מקבץ  X 2סה"כ: צד: 

 

     
   16תמונה                         17תמונה                    18תמונה             

 

 

 

 



9 
 

   
   

 
© 2017 Taina Tauschi, all rights reserved 

 . 12סיבוב 

 ולסרוג עמ' עומד בעמ"ק הראשון של הסיבוב הקודם.( dark grey 203לקחת חוט אפור כהה ) ←

]כדי ליצור חוט( ולסרוג עמ' עומד כאן גם העם אותו  אתם ממשיכים לחתוך חוט )גם אם  ←

 [19]תמונה  סיומת נקייה[,

 
עמ'(  2ע"ש,  3עמ',  2. *)הפינתי[, עד שמגיעים לרווח ע"ש עמ' כולל העמ' ההתחלתי 10]סה"כ עמ'  9לסרוג עוד  

עמ' ברווח ע"ש, לדלג  3, 11מסיבוב עמ' 3מקבץ ח"ק סביב ה עמ"קעמ' ברווח ע"ש,  3עמ',  10, הפינתיברווח ע"ש 

* -* מעמ'.* לחזור  10עמ' ברווח ע"ש,  3, 11מסיבוב עמ' 3מקבץ ח"ק סביב ה עמ"קעמ' ברווח ע"ש,  3, "קעמ 1על 

 [ 20]תמונה עמ' הראשון. בעש"ט לסגור עם העמ' האחרונים.  10לסרוג את  בליפעמים,  3עוד 

 ע"ש 3עמ"ק ח"ק, פינה:  2עמ',  36סה"כ: צד: 

 

                     
         19תמונה                     20תמונה                                           

  

 גימורים

  הריבועים האחרים. של לאותו גודלאותו  ולעצבאת הריבוע בעדינות  לקבע באדיםאת כל קצוות החוטים. היטב  לאבטח
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 ! זה שהצטרפתם אלי למסעם עכשיו מוכן! תודה על שיבוליעם כל ה דגניםשדה ה

 (Taina Tauschiטאינה טאוצ' ) 2017מאי 

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

 


