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נהר מיסטי באגדות הפיניות שעל המתים לעבור כדי להגיע לארץ המתים )ניסוח התרגום מתוך התרגום של טשרניחובסקי   

 (http://benyehuda.org/tchernichowsky/kalevala.htmlלחלקים הראשונים של הקאלוואלה. )



    

 

 

Give to me thy fairest maiden, 

Bride of mine to be forever." 

Louhi, hostess of Pohyola, 

Made this answer to the suitor: 

"I will only give my daughter, 

Give to thee my fairest virgin, 

Bride of thine to be forever, 

When for me the swan thou killest 

In the river of Tuoni, 

Swimming in the black death-river, 

In the sacred stream and whirlpool; 

Thou canst try one cross-bow only, 

But one arrow from thy quiver." 

Then the reckless Lemminkainen, 

Handsome hero, Kaukomieli, 

Braved the third test of the hero, 

Started out to hunt the wild-swan, 

Hunt the long-necked, graceful swimmer, 

In Tuoni's coal-black river, 

In Manala's lower regions. 

Quick the daring hunter journeyed, 

Hastened off with fearless footsteps, 

To the river of Tuoni, 

To the sacred stream and whirlpool, 

With his bow upon his shoulder,  

With his quiver and one arrow. 

 

from XIV poem of Kalevala 

 

י ולוג]נהר מית טּואֹונֶָלה, ששוחה בנהר השחור טּואֹונֶָלהההשראה לריבוע הזה הייתה מהאגדה על הברבור מ

לפי האגדה, אדם שהורג את הברבור הקדוש  שהמתים צריכים לעבור כדי להגיע ל הטּואֹונֶָלה הבית של המתים.[

 .תיהרסר גם אתה ימות בעצמו. בימים הקדומים אנשים האמינו, כי אם אתה יורה בברבו

http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune14.htm


    

 

 (Arni Oksanen)עוצב ע"י ארני אוקסנן  - הברבור מטּואֹונֶָלה

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

של פינלנד. ניתן למצוא את המידע הכללי ואת הקישורים לכל  100 -לכבוד יום העצמאות ה. היא נוצרה קאלוואלה 

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

 

 מידע:

 יער: -הצבעים בהם השתמשו בערכת החוטים  .Menita, Lasse חוט:

 (purple :757(, סגול )orange :3309(, כתום )dark grey :203אפור כהה )

 הצבעים של המעצבת:

 (black 200עבור הנהר ) ,שחור

 (white  100עבור הברבור ) ,לבן

 (Lemminkäinen) ֶלִמנְֵקינֶןעבור המוות הטרגי והמדמם של  ,אדום

 כדי להבהיר, הצבעים בהם השתמשו בתמונות השלבים הם לבן, ורוד ושחור.

 תכים. אני גם ממליצה על קיבוע הריבוע לאחר הסיום.וסמני אתם זקוקים גם למספרים, מחט להכנסת הקצוות 

 

  

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


    

 

 

 קיצורים והסברים על התכים:

 תך/תכים

 עין שרשרת/רווח ע"ש  ע"ש/רווח ע"ש

 עין שטוחה  עש"ט

 חצי עמוד   ח"ע

 עמוד מקוצר  עמ"ק

 עמוד )ללפף פעם אחת(  עמ'

 עמוד כפול )ללפף פעמיים(  עמכ"פ

 פעמים( 3עמוד משולש )ללפף   עממ"ש

 פעמים( 4עמוד מרובע )ללפף   עמ' מרובע

 לחבוק מקדימה )משמש במגוון התכים(  ח"ק

 בעש"ט(ללפף, לחבר  ,ע"ש ולהכניס את המסרגה למרכז התך בבסיס 3פיקה )  פיקה

 לדלג על תך/תכים.  לדלג על

 

 תכים מיוחדים:

 תכים עומדים:  מידע עליהם ניתן למצוא באינטרנט

 טבעת קסם:  מידע ניתן למצוא באינטרנט

 

 :הדוגמה לקריאת טיפיםרמזים ו

 עם מספר התמונה הרלוונטי. [ת]התייחסות לתמונות היא 

של  שלם לצד המתייחסת חזרה כלל בדרך זוהי. המצוין הפעמים כמספר הכוכביות שבין ההוראות על לחזור* -*

 הריבוע.

 . זוהי חזרה קצרה יותר בד"כ )למשל  מקבצים(.ןהמצוי הפעמיים כמספר סוגרייםב המופיעות ההוראות על לחזור )...(

 .בכתב נטויטיפים ורמזים לעזור לכם לאורך הדוגמה כתובים בסגול ]...[ 

 :יוצרים זכות

בעלת כל הזכויות על הדוגמה הזו, תמונות והוראות. בבקשה על תעתיקו, תשכפלו , (Arni Oksanen) אני, ארני אוקסנן

אם אתם  , arnikki.blogspot.fiאו תפיצו את הדוגמה כשלמה או בחלקים. אתם יכולים לחלוק את הקישור לבלוג שלי, 

 רוצים לחלוק את הדוגמה. אתם יכולים למכור מוצר שהכנתם בעצמכם, אבל בבקשה הזכירו אותי כמעצבת. תודה!

© 2017 Arni Oksanen, all rights reserved 

http://www.arnikki.blogspot.fi/


    

. זה החלק Jean Sibeliusשהולחנה ע"י   טּואֹונֶָלהמ הברבורליצירה  להקשיב אתם יכולים כאן

(. עם הצלילים הללו אני מאחלת לכם רגעים מרגיעים Lemminkäinen) ֶלִמנְֵקינֶן השני של סדרת 

 .טּואֹונֶָלההברבור מומעניינים עם 

 

 דוגמה  הברבור מטּואֹונֶָלה

 
 צבעים 3צבעים שתרצו. אני כתבתי את הדוגמה עבור אתם יכולים לסרוג את הריבוע שלכם בצבע אחד או בכמה 

 שתמש בלסרוג יחד הזה.א( יש את הצבעים בהם אני בכתום. בין הסוגריים )לבחירתי

 

 . 1  סיבוב

ח"ע, הדקו את הלולאה  6ע"ש )לא נספרת כתך(,  1( ולתוך טבעת קסם סרגו: אפור כהההתחילו עם חוט שחור )

 בכך השחור החוט של הקצוות את להכניס יכולים אתם הבא בסיבוב]רמז: ק חוט. וסגרו עם עש"ט לח"ע הראשון. לנת

 '.[לעמ מתחת אותם שתמשכו

 ח"ע 6ספירת תכים: 

 

 

 .2סיבוב 

]עבור סיבוב זה, ודאו כי סימנתם את העמ' הראשון בכל חזרה. אתם יכולים להשתמש בסמני תכים. סמנים אלו 

 [[..1ת] 5נדרשים עבור סיבוב 

עמ' בתך  2באותו התך, *) ,ע"ש באותו התך עם העש"ט, עמ 3( באמצעות עמוד עומד או כתוםלחוט לבן )החליפו 

 פעמים בסה"כ, לסגור עם עש"ט לעמ' הראשון.  5* -הבא(* לחזור *

 עמ'. 12ספירת תכים: 

 

.1ת  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DRTJt2kDKJ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DRTJt2kDKJ0&feature=youtu.be


    

 

 

 

 .3סיבוב 

פעמים  5* -עמ'( באותו תך* לחזור * ,ע"ש 2מ' באותו התך, *לדלג על תך, )עמ', ע ע"ש[, 2]נספרות כעמ' וע"ש  5

 . [.2]תבסה"כ. לסגור עם עש"ט אל הע"ש השלישית. 

 ע"ש. 2רווחים של  6עמ' ו  12ספירת תכים: 

 

 

.2ת   

 .4סיבוב 

* [.3]תעמ'(, עש"ט בין שני העמ' מהסיבוב הקודם  3עמ', עמכ"פ, פיקה, עמכ"פ,  3ע"ש הבא סרגו ) 2*לתוך הרווח 

החליפו את החוט לאדום ]לזו שסגרה את הסיבוב הקודם[ פעמים בסה"כ. לסגור עם עש"ט לעש"ט  6* -לחזור על *

רמז לגבי החלפת הצבע: הכניסו את המסרגה דרך התך ומשכו את החוט האדום )סגול( מאחור למקדימה ](. סגול)

 [[. .4)כתום(. ]ת לבןה)סגול(. נתקו את החוט  המשיכו את הסיבוב הבא עם החוט האדום -של העבודה 

 פיקות.  6תכים ו  54ספירת תכים: 

 .4ת.    .3ת 

                                     

 

 

 



    

 

 

 .5סיבוב 

 

לצד  ע"ש, עש"ט 2 [,.6ות .5]ת 2מסיבוב הראשון (, סרגו עמ' מרובע ח"ק סביב התך המסומן סגולעם חוט אדום )

אליו עשית את  ,2]אותו עמ' מסומן מסיבוב  3עמ' מסיבוב  2שנמצא בין  2האחורי של העבודה אל העמ' מסיבוב 

, עמ' מרובע ח"ק סביב אותו תך בו עשית .[8]תע"ש, עש"ט אל העש"ט בין עלי הכותרת  2 [[..7העמ' המרובע ח"ק ]ת

 .[,9]תאת העמ' המרובע ח"ק הקודם, 

 3בין העמ' מסיבוב  2ע"ש, עש"ט בעמ' מסיבוב  2, עמ' מרובע ח"ק בעמ' המסומן הבא , 2ב *לדלג על עמ' מסיבו

פעמים  5* -* לחזור *2ע"ש, עש"ט לעש"ט, עמ' מרובע ח"ק באותו עמ' מסומן מסיבוב  2 [,2]עמ' מסומן מסיבוב 

 [.11.[ ]סיבוב שלם ממאחור, ת10]תבסה"כ, לסגור עם עש"ט לעמ' המרובע ח"ק הראשון 

 

 ע"ש 2רווח  12 תכים ו 24ספירת תכים: 

 

 .6ת.   . 5ת  

 

 

 

 

 

 .8ת.   . 7ת. 



    

 

 

        

             

 P11. 

 

 

 .9ת.                                      . 10ת 

 

 

 

 

 

 

 

 . 11ת              

 . 6סיבוב 

עמ',  3ע"ש, עש"ט לרווח ע"ש הבא, ) 3, [ימין פונה אליכם]צד  ע"ש הבא בצד האחורי של העבודה 2עש"ט לרווח 

 [,.12]תע"ש  3עמ'( בעמ' המרובע ח"ק הבא, *עש"ט לרווח ע"ש,  3עמכ"פ, פיקה( בעמ' המרובע ח"ק הבא, )עמכ"פ, 

 5* -* לחזור * [.14ו .13]תעמ'( בתך הבא  3 ,עמ', עמכ"פ, פיקה( בתך הבא, )עמכ"פ 3עש"ט לרווח ע"ש הבא, )

 .[15]סיבוב שלם מאחור, תחוט.  קלנת .ים בסה"כ, לסגור עם עש"ט לעש"ט הראשונהפעמ

 פיקות. 6ע"ש ו  3רווחים של  6תכים,  60ספירת תכים: 

    

 

 

 

 

 . 13ת  . 12ת     



    

                       

   P14.  P15. 

 

 

 

 

 

 . 15ת   . 14ת  

 .7סיבוב 

(, עשו עש"ט באחד מהעמ' כתום. השתמשו בחוט לבן )[.ימין פונה אליכםצד  ]את הסיבוב הזה תסרגו מהצד האחורי

ע"ש הבא  3עמכ"פ, עמ'( ברווח  2עמכ"פ, עמש"ש, פיקה, עמש"ש,  2ע"ש, )עמ',  2. * .[16]ת 5מרובע ח"ק מסיבוב 

לעש"ט פעמים בסה"כ, לסגור עם עש"ט  6* -* לחזור *.[18]ת ע"ש, עש"ט לעמ' המרובע ח"ק הבא  2  .[,17]ת

  .[.20ות .19]סיבוב שלם תהראשונה. 

 ע"ש.  3רווחים של  12פיקות ו  6תכים  54ספירת תכים : 

 

                                 

 

 

 

 

 . 17ת                 .16ת                          

  



    

 

                 

      

 . 19ת   18ת. 

 

.20ת   

 .8סיבוב 

 2ע"ש, עש"ט ברווח  3, .[21]תעמש"ש בצד האחורי של העבודה  2ע"ש, עש"ט בין  3ע"ש הבא,  2לרווח  *עש"ט

 הרווח ע"ש האחרון. לנתק חוט.   פעמים בסה"כ. לסגור עם עש"ט אל  6* -ע"ש * לחזור * 2ע"ש  הבא, 

 .ע"ש 2רווחים של  6 ו ע"ש 3רווחים של  12עש"ט,  18ספירת תכים: 

 

 

 

 



    

 

 .21ת            

 . 9סיבוב 

סרג ברווח יים צריכים להי. התכים בין הסוגר2[ ימין פונה אליכםצד ] סיבוב זה נסרג לתוך הרווח ע"ש מהסיבוב הקודם

 4]=עמ' באותו רווח  3 ]או עמ' עומד[,ע"ש ברווח ע"ש הבא  3 ( לסרוג עש"ט ואפור כההע"ש אחד. )עם חוט שחור )

 ]פינה ראשונה נוצרה[,עמכ"פ(  3ע"ש,  2, עמכ"פ 3, ).[22]ת עמ'( 4) ,('[עמ

עמכ"פ(  3ע"ש,  2עמכ"פ,  3) .[,23]ת, )עמ"ק, עמ'( ח"ע בכל אחד משלושת הרווחים של ע"ש הבאים 2ק(, עמ" ,)עמ'

 ]פינה[,

  פינה[,] עמכ"פ( 3ע"ש,  2 ,עמכ"פ 3) ,עמ'( 4עמ'(, ) 4)

 ]פינה[, עמכ"פ( 3ע"ש,  2עמכ"פ,  3, )עמ"ק, עמ'(, )ח"ע בכל אחד משלושת הרווחים של ע"ש הבאים 2)עמ', עמ"ק(, 

 [.25, ת.24ת שלם]סיבוב עש"ט לע"ש השלישית. 

 ע"ש. 2רווחים של  4 תכים ו 60ספירת תכים: 

 

  

 

 

 

 

 . 23ת   . 22ת  

                                                           
2
גם  )במקום שסיימתם(.  לשים לב סורגיםלהתחיל ברווח ע"ש ראשון מאחורי אחד מעלי הכותרת הלבנים להפוך בחזרה,    

 נוצר מלבן.ע"ש מאחורי עלה כותרת אדום(.  2)כל הפינות נופלות ברווח של  .ע"ש 2רווחים של בע"ש וגם  3רווחים של ב



    

 

          

 P24. P25. 

 

 

 

 

 .25ת   . 24ת         

 . 10סיבוב 

הסיבובים הקודמים  3, סרגו ח"ע באמצעות הכנסת המסרגה דרך ח"ע 2ע"ש וח"ע בעש"ט מהסיבוב הקודם,  1

קדימה )מ 4, דרך הפיקה של סיבוב - 7הכותרת של סיבוב  העמש"ש מעל שני ביןכלהלן: להכניס את המסרגה 

 התכים הבאים.  7 , ח"ע ב.[26-28]ת  9אחור( ובתך הבא של סיבוב ל

שני העמש"ש של עלה  ביןעמ"ק, עמ"ק  3ח"ע(,  .[,29]ת 6ברווח ע"ש בפינה דרך הפיקה של סיבוב  בפינה )ח"ע, ח"ע

 עמ"ק, עמ"ק 2ח"ע,  4עמ"ק,  2, 9ב )מקדימה לאחור( ובתך הבא של סיבו 4הפיקה מסיבוב  דרךו 7הכותרת מסיבוב 

 3, 9ר( והתך הבא של סיבוב )מקדימה לאחו 4ודרך הפיקה מסיבוב  7בין שני עמש"ש של עלה הכותרת מסיבוב 

 עמ"ק.

ח"ע,  ח"ע בין שני עמש"ש מעלה הכותרת של  6 ח"ע(,, 6ע"ש בפינה דרך הפיקה של סיבוב בפינה )ח"ע, ח"ע ברווח 

 ח"ע. 7, 9( ובתך הבא של סיבוב למאחורמקדימה ) 4דרך הפיקה של סיבוב ו 7סיבוב 

עמ"ק, עמ"ק בין שני העמש"ש של עלה  3, ח"ע(, 6ב בפינה )ח"ע, ח"ע ברווח ע"ש בפינה דרך הפיקה של סיבו

עמ"ק,  2ח"ע,  4עמ"ק,  2, 9אחור( ובתך הבא של סיבוב מ)מקדימה ל 4ודרך הפיקה מסיבוב  7הכותרת מסיבוב 

אחור( והתך הבא של סיבוב מ)מקדימה ל 4ודרך הפיקה מסיבוב  7עמ"ק בין שני עמש"ש של עלה הכותרת מסיבוב 

 עמ"ק. 3, 9

]סיבוב ח"ע, לסגוע עם עש"ט לח"ע הראשון.  3, ח"ע(, 6ח"ע, ח"ע ברווח ע"ש בפינה דרך הפיקה של סיבוב בפינה )

 .[30, תשלם

 תכים 72ספירת תכים: 

 

 



    

  

  

 

 

          

 ת

 

 

 . .27ת  .26ת                       

.                                                          28ת                          29ת  

 

 

 

 

 

 

  30ת



    

 

 

 . 11סיבוב 

 ח"ע, עמ"ק. 10וח"ע באותו תך, ע"ש  1

 עמ', עמכ"פ. 3עמ"ק,  3ח"ע,  4עמ"ק,  3עמ',  3עמכ"פ( בח"ע האמצעי בפינה, עמכ"פ,  ,ע"ש 3עמ"ק,  2)

 ח"ע, עמ"ק. 14עמ"ק( בח"ע האמצעי בפינה, עמ"ק,  2ע"ש,  3)עמכ"פ, 

 עמ', עמכ"פ. 3עמ"ק,  3ח"ע,  4עמ"ק,  3עמ',  3ע"ש, עמכ"פ( בח"ע האמצעי בפינה, עמכ"פ,  3עמ"ק,  2)

 .[31, תשלם]סיבוב עם עש"ט לח"ע הראשון לסגור ח"ע,  3עמ"ק( בח"ע האמצעי בפינה, עמ"ק,  2ע"ש,  3)עמכ"פ, 

 ע"ש בפינות. 3רווחים של  4תכים בכל צד  20ספירת תכים: 

 

.31ת  

 .12סיבוב 

, לדלג ה, עמכ"פ ח"ק סביב הפיקה הבאח"ע 7בתך הבא,  7ח"ע, ח"ע דרך הפיקה מסיבוב  2ע"ש וח"ע באותו תך,  1

 ח"ע. 2על תך, 

עמ', עמ' דרך הפיקה  6בתך הבא,  7עמ', עמ' דרך הפיקה מסיבוב  3עמ'( ברווח ע"ש בפינה,  2ע"ש,  3ח"ע,  2)

 עמ'. 2בתך הבא,  7עמ', עמ' דרך הפיקה מסיבוב  6בתך הבא,  6מסיבוב 

ח"ע, ח"ע דרך  6עמכ"פ ח"ק סביב הפיקה הבאה, לדלג על תך,  ח"ע, 2ח"ע( ברווח ע"ש בפינה,  2ע"ש,  3עמ',  2)

 ח"ע. 2 ,ח"ע, עמכ"פ ח"ק, לדלג על תך 7א, בתך הב 7מסיבוב  הפיקה

עמ', עמ' דרך הפיקה  6בתך הבא,  7עמ', עמ' דרך הפיקה מסיבוב  3עמ'( ברווח ע"ש בפינה,  2ע"ש,  3ח"ע,  2)

 עמ'. 2בתך הבא,  7', עמ' דרך הפיקה מסיבוב עמ 6בתך הבא,  6מסיבוב 



    

ח"ע, עמכ"פ ח"ק סביב הפיקה הבאה, לדלג על  2ח"ע( ברווח ע"ש בפינה,  2ע"ש,  3עמ',  2)

 .[32ת שלם סיבוב]ח"ע, לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון.  3תך, 

 ע"ש. 3פינות של  4 תכים בכל צד ו 24ספירת תכים: 

 

.32ת   

 . 13סיבוב 

 עמ'. 4עמ', עמ' ח"ק סביב העמכ"פ ח"ק הבא,  7', עמכ"פ ח"ק סביב הפיקה באמצע, לדלג על תך, עמ 2ע"ש,  3

עמ', עמכ"פ ח"ק סביב  7עמ', עמש"ש ח"ק סביב הפיקה, לדלג על תך,  4עמ'( ברווח ע"ש בפינה,  2ע"ש,  3עמ',  2)

 עמ'. 3עמ', עמש"ש סביב הפיקה, לדלג על תך,  7הפיקה, לדלג על תך, 

עמ', עמכ"פ ח"ק סביב הפיקה,  6עמ', עמ' ח"ק סביב העמכ"פ ח"ק,  4ברווח ע"ש בפינה,  (עמ' 2ע"ש,  3', עמ 2)

 עמ'.  4עמ', עמ' ח"ק סביב העמכ"פ  ח"ק,  7לדלג על תך, 

עמ', עמכ"פ ח"ק סביב  7עמ', עמש"ש ח"ק סביב הפיקה, לדלג על תך,  4ברווח ע"ש בפינה,  (עמ' 2ע"ש,  3עמ',  2)

 עמ'. 3עמ', עמש"ש סביב הפיקה, לדלג על תך,  7לדלג על תך,  הפיקה,

]סיבוב שלם עמ', לסגור עם עש"ט  3עמ', עמ' ח"ק סביב העמכ"פ ח"ק,  4ברווח ע"ש בפינה,  (עמ' 2ע"ש,  3עמ',  2)

 .[33ת

 ע"ש. 3פינות של  4 תכים בכל צד ו 28ספירת תכים:  

 

 



    

 

.33ת    

 

 .14סיבוב 

 עמ'. 6עמ', עמ' ח"ק,  7', עמ' ח"ק בעמכ"פ ח"ק הבא, עמ 2ע"ש,  3

 עמ'. 5עמ', עמ' ח"ק,  7עמ', עמ' ח"ק,  7עמ', עמ' ח"ק,  6עמ'( ברווח ע"ש בפינה,  2ע"ש,  3עמ',  2)

 עמ'. 6עמ', עמ' ח"ק,  7עמ', עמ' ח"ק,  6עמ', עמ' ח"ק,  6עמ'( ברווח ע"ש בפינה,  2ע"ש,  3עמ',  2)

 עמ'. 5עמ', עמ' ח"ק,  7עמ', עמ' ח"ק,  7עמ', עמ' ח"ק,  6עמ'( ברווח ע"ש בפינה,  2ע"ש,  3', עמ 2)

]סיבוב עמ', לסגור עם עש"ט אל הע"ש השלישית.  3עמ', עמ' ח"ק,  6עמ'( ברווח ע"ש בפינה,  2ע"ש,  3עמ',  2)

 .[34שלם, ת

 ע"ש. 3פינות של  4 תכים בכל צד ו 32ספירת תכים: 

 



    

 

.34ת  

 .15יבוב ס

 עמ'. 8עמ', עמ' ח"ק,  7עמ', עמ' ח"ק,  2ע"ש,  3

 עמ'. 7עמ', עמ' ח"ק,  7עמ', עמ' ח"ק,  7עמ', עמ' ח"ק,  8עמ'( ברווח ע"ש בפינה,  2ע"ש,  3עמ',  2)

 עמ'. 8עמ', עמ' ח"ק,  7עמ', עמ' ח"ק,  6עמ', עמ' ח"ק,  8עמ'( ברווח ע"ש בפינה,  2ע"ש,  3עמ',  2)

 עמ'. 7עמ', עמ' ח"ק,  7עמ', עמ' ח"ק,  7עמ', עמ' ח"ק,  8עמ'( ברווח ע"ש בפינה,  2, ע"ש 3עמ',  2)

]סיבוב שלם, עמ', לסגור עם עש"ט לע"ש השלישית.  3עמ', עמ' ח"ק,  8עמ'( ברווח ע"ש בפינה,  2ע"ש,  3עמ',  2)

 .[35ת

 ע"ש. 3פינות של  4 ו תכים בכל צד 36ספירת תכים: 

 

 

 



    

 

.35ת   

 .16סיבוב 

 עמ'. 21 כעמ'[, ות]נספרע"ש  3

 עמ'. 36עמ'( ברווח ע"ש בפינה,  2ע"ש,  3עמ',  2)

 עמ'. 36עמ'( ברווח ע"ש בפינה,  2ע"ש,  3עמ',  2)

 עמ'. 36עמ'( ברווח ע"ש בפינה,  2ע"ש,  3עמ',  2)

 לסגור עם עש"ט לע"'ש השלישית. , עמ' 14עמ'( ברווח ע"ש בפינה,  2ע"ש,  3עמ',  2)

 ע"ש. 3פינות של  4 ו תכים בכל צד 40תכים: ספירת 

 את הצורה הנכונה והמראה הסופי. לו עכשיו מוכן! קבעו את הריבוע שלכם לתת  מטּואֹונֶָלה הברבורכל הכבוד! 

 



    

 


