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1
 למינקינן הוא אחד מגיבורי הקלאוואלה 



 

 

 
 ג יחדועל הלסר

קרושה  הדוגמה של ריבוע הקרושה הזה היא חלק מפרויקט קרושה פיני. עיצבנו שמיכת

של פינלנד. ניתן  100 -לכבוד יום העצמאות ה מיתולוגיית קאלוואלה המבוססת של

למצוא את המידע הכללי ואת הקישורים לכל הריבועים של השמיכה בפוסט המידע על לסרוג יחד קאלוואלה 

 בבלוג של ארטייני

 

 Menita Lasseחוט: 

 yellow 2317 צהוב  1צבע 

 orange 3309 כתום  2צבע 

 forest green 8947 ירוק יער 3צבע 

  petrol blue 8962 כחול משמר  4צבע 

 
 :קיצורים והסברים על התכים

 עין שרשרת  ע"ש
 עין שטוחה  עש"ט

 עמוד  עמ'
 עמוד כפול  עמכ"פ
 עמוד מקוצר  עמ"ק

 חצי עמוד   ח"ע
 עיני שרשרתרווח  ע"ש רווח

 

 דוגמה
 

 נחשים במרכז
 (1העיגול הראשון )צבע 

 .לסגור עם עש"ט ליצירת עיגולע"ש,  13
 חוט.את ה שלישית. לנתק העש"ט אל ע"ש עם  לסגור  .תוך העיגולבע"מ  29כעמ'(, לסרוג  נספרע"ש ) 3
 

 (2העיגול השני )צבע 
, כך ששני העיגולים יהיו העיגול הראשוןדרך החור במרכז לסגור עם עש"ט ליצירת עיגול  .ע"ש 13

 ת קוסמים". ומשולבים כמו "טבע
 חוט.האת עש"ט אל ע"ש השלישית. לנתק עם תוך העיגול, לסגור בע"מ  29כעמ'(, לסרוג  נספרע"ש ) 3
 

 (3העיגול השלישי )צבע 
 יחד. הקודמיםשני העיגולים דרך החורים במרכז לסגור עם עש"ט ליצירת עיגול  ע"ש. 13

 חוט.ה את שלישית. לנתקהעש"ט אל ע"ש עם לסגור  .תוך העיגולבע"מ  29לסרוג  ,כעמ'( נספרע"ש ) 3

 
העיגולים הללו בתוך הריבוע. אתם תעברו מקצה של אחד  3ין את יבנקודה הזאת אתם צריכים לדמ

 של הקצה של העיגול כל עמ' שניבהעיגולים לאחר. במעבר על הקצה של העיגול אתם תסרגו עמ' 
 . באותו התךנסרגים האמצעי. רק עמודים כפולים 

 
 ] הערת המתרגמים: הסיבובים הבאים מובחנים זה מזה ע"י צבעים שונים בלבד.[ 
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 4צבע 
 
 ע"ש, עמכ"פ באותו תך )=נוצרה פינה(. 3כעמכ"פ(,  נספרע"ש ) 4
 נסרגים)=צד אחד של הריבוע, התכים הללו  ע"ש 1, עמ', ע"ש 1 "ק,ע"ש, עמ 1ע"ש, עמ"ק,  1ע"ש, עמ',  1

 עיגול(. ב בכל עמ' שניתמיד 
 עמכ"פ באותו תך )= פינה שניה(. 1ע"ש,  3עמכ"פ ,  1

 כל הסיבוב, לסגור עם עש"ט בע"ש הרביעית. לאורך  זהלחזור על 

 ע"ש, עמכ"פ( בפינות 3ע"ש, )עמכ"פ,  5תכים,  4ספירת תכים לכל צד: 

 
 .הפינתיח"ע ברווח ע"ש  4

 מהסיבוב הקודם ובכל רווח ע"ש. עמ' והעמכ"פמהאחד  לסרוג ח"ע בכל
 ר עם עש"ט. ולסג .לאורך כל הסיבוב זהלחזור על 

 תכים בפינה. 4תכים,  11ספירת תכים לכל צד: 
 
 עמ' )=פינה(. 2ע"ש,  4ע"ש )נספר כעמוד(, עמ',  3

 לסרוג עמ' בכל אחד מהח"ע מהסיבוב הקודם )= צד(. 
 עם עש"ט. לעבור אל העמ' האחרון עם עש"ט. רלאורך כל הסיבוב. לסגו זהעל  לחזור

  עמ'( בפינות. 2ע"ש,  4עמ',  2תכים, ) 11ספירת תכים לכל צד: 
 

 1להחליף לצבע 
 
 )= פינה(. הבאע"ש, ח"ע בעמ' הראשון של הצד  3ע"ש, ח"ע באמצע רווח ע"ש הפינתי,  3
 ע"ש, ח"ע בעמ' האחרון )=צד(. 7ע"ש, ח"ע בעמ' התשיעי,  3בעמ' השביעי בצד,  ע"ש, ח"ע 7

 לאורך כל הסיבוב. על זה לחזור

 ע"ש, ח"ע( בפינה )ראו מעל( 3ע"ש, ח"ע,  3ע"ש, ) 3ע"ש,  X 7 2ח"ע,  3ספירת תכים לכל צד: 

 
 פינה.של ההראשון ע"ש רווח בלסרוג )ח"ע, עמ"ק, ח"ע( 

 פינה. ע"ש השני של ה רווחבעמ"ק, ח"ע( ע"ש, לסרוג, )ח"ע  7
ע"ש, ו )ח"ע,  3ע"ש בצד. לסרוג )ח"ע, עמ"ק, ח"ע( ברווח  7עמ', עמ"ק, ח"ע( ברווח  3, קלסרוג )ח"ע, עמ"'

 ע"ש השני.  7עמ', עמ"ק, ח"ע( ברווח  3עמ"ק, 
 לחזור על זה לאורך כל הסיבוב, לסגור עם עש"ט. לעבור עם עש"ט אל העמ"ק.

 ע"ש. 7תכים ו 6תכים, פינה:  17לכל צד:  ספירת תכים
 

 2להחליף לצבע 
 

 ע"ש. 3ח"ע, 
 . הפינתיע"ש  7ח"ע( ברווח  1ע"ש,  5ח"ע,  1לסרוג )

 .אמצע של קבוצת התכים הבאה )עמ"ק מהסיבוב הקודם(בע"ש, ח"ע  3
 .)עמ' מהסיבוב הקודם( הבאהאמצע של קבוצת התכים בע"ש, ח"ע  5
 .)עמ"ק מהסיבוב הקודם( הבאהאמצע של קבוצת התכים בע"ש, , ח"ע  5
 .)עמ' מהסיבוב הקודם( הבאהאמצע של קבוצת התכים בע"ש, ח"ע  5
 .ע"ש, , ח"ע אל האמצע של קבוצת התכים הבאים, )עמ"ק מהסיבוב הקודם( 5

 לחזור על זה לאורך כל הסיבוב, לסגור עם עש"ט
 לעבור עם עש"ט לרווח ע"ש הקטן יותר.

 ע"ש, ח"ע. 5ע"ש. פינה: ח"ע,  X 5 4ע"ש,   X 3 2ח"ע,  5כים לכל צד: ספירת ת
 



 

 

 
 
 
 

 
 כעמ"ק(, עמ"ק.  נספרע"ש ) 2

 .הפינתיע"ש  5ח"ע( ברווח  2ע"ש,  3ח"ע,  2לסרוג )
 ע"ש הבא.  3עמ"ק ברווח  2
 ע"ש 1*
 ע"ש 5עמ"ק, ח"ע( ברווח  2עמ',  2)
 ע"ש 1

 * בכל אחד מהצדדים.-* מע"ש הבא. * לחזור  5עמ'( ברווח  2, עמ"ק 2)ח"ע, 
עמ"ק. לסגור עם  2, הפינתיע"ש  5ח"ע( ברווח  2ע"ש,  3ח"ע,  2ע"ש ) 3עמ"ק ברווח  2לחזור בכל פינה: 

 עש"ט. 
 עמ"ק. 2ח"ע,  2ע"ש,  3ח"ע,  2עמ"ק,  2ע"ש. איזור הפינה:  X 1 5תכים,  20ספירת תכים לכל צד: 

 
 3לצבע להחליף 

 
 ע"ש. 1כעמ'(,  נספרע"ש ) 3

 לעקוב אחר התכים של הסיבוב הקודם. לדלג על התך הראשון ולסרוג עמ' בח"ע הראשון. 
 ע"ש בפינה. 3ע"ש, עמ'( ברווח  3ע"ש, לסרוג )עמ',  1
 )העמ' נופלים בכל תך שני של הסיבוב הקודם(. דיםעמ'( בצד 1, ע"שע"ש, עמ' בח"ע השני. לחזור ) 1

 ע"ש, עמ'.  2ע"ש. פינה: עמ',  17עמ',  16ספירת תכים בכל צד: 
 

  
 רווחים של ע"ש ובכל עמ' מהסיבוב הקודם. הע"ש )נספר כח"ע(, ח"ע בכל אחד מ 1

 . לסגור עם עש"ט.הפינתיע"ש  3ח"ע ברווח  4לסרוג 
 ח"ע בפינות. 4ח"ע,  35ספירת תכים בכל צד: 

 

 
 4להחליף לצבע 

 
עוברים אתם ע"ש בין העמ', לפני ש 2כעמ' (, לסרוג עמ' בכל ח"ע מהסיבוב הקודם. בפינות,  נספרע"ש ) 3

 . לסגור עם עש"ט.הבא לצד
  ע"ש בפינות. 2עמ',  39ספירת תכים בכל צד: 

  



 

 

 תרשימים

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


