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References: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune20.htm, http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune21.htm  

Now we sing the wondrous legends, 

Songs of wedding-feasts and dances, 

Sing the melodies of wedlock, 

Sing the songs of old tradition; 

Sing of Ilmarinen's marriage 

To the Maiden of the Rainbow, 

Fairest daughter of the Northland, 

Sing the drinking-songs of Pohya. 

Long prepared they for the wedding 

In Pohyola's halls and chambers, 

In the courts of Sariola 

 (Poem XX) 

 

Quick the servants of Pohyola 

Tore away the upper cross-bar, 

That his cap might not be lifted; 

Made the oaken threshold lower 

That the hero might not stumble; 

Made the birch-wood portals wider, 

Opened full the door of welcome, 

Easy entrance for the suitor. 

(Poem XXI) 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1761444660843189&set=p.1761444660843189&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1761444660843189&set=p.1761444660843189&type=3
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune20.htm
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune21.htm
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 אשר לה מחזרים רבים., יש בת מדהימה ביופייה (Pohjolaבארצות הצפון ), המארחת (Louhi) יחּולל

 לוחירצה לשאת את העלמה לאשה, אבל למרבה הצער הוא טבע. (  Lemminkäinen) ֶלִמנְֵּקינֶן

אולם העלמה מצאה שהוא זקן מדי עבורה  Väinämöinen),) וֵינֵֵמינֶןלהיתה רוצה שבתה תנשא 

ָמִרינֶןהתאהבה בובמקום זאת  בוחנת את חתנה לעתיד על ידי י חלּו. ( היפיפהIlmarinen )  ִאלְּ

ארצות  מסיבת חתונה אדירה עם כל אנשי תהיה הפסדה. להשלים עם עליהמשימות קשות במיוחד לפתרון ובסופו של דבר 

ָמִרינֶןעבור ואורחיהם, והעלמה תהפוך להיות המארחת ( Pohjolaהצפון )  .ִאלְּ

ם מסובים סביב שולחן עמוס במזונות מכל טוב. הכלה יפהפייה והחתן איזו סיבה נפלאה למסיבה! משפחה וחברי -החתונה

  והנאהבים זוכים זה בזו. אושר ם ארוכים שלחייתחושת הבטחה ל ר. כולם מתרגשים. יש באווינאה

 בהיצירה זר כלה ואת חצר הבית  בליבה שלאושר, שמחה ואהבה היוו את ההשראה שלי לעיצוב הריבוע הזה. רציתי לשלב 

Pohjola כדי לתאר את עם אבן חן,  מזהב כלולות. הצבתי בכל צד כתרי זרי הפרחים, שם האורחים רוקדים עד הבוקר בין 

 ביום נישואיהם.של החתן והכלה  שמחתם ואהבתם

התכים, כל התכים החובקים  בין תהווריאציועצם מה שמהווה אתגר זה במוכרים.  לבריבוע זה הם בסך הכ שתשתמשוהתכים 

! זו הסיבה שהגדרתי את ראתגמכפילה את  ההעבודה במספר צבעים ו. והפופקורניםוריים והחובקים הקדמיים, הפאפים חהא

 .תודי מורכב קשה-רמת קושי בינוניתבהריבוע הזה 

יֹוָלה החתונהאתם רוצים להצטרף? בואו לחגוג את  ּפֹוחְּ  (בצפון) בְּ
 

 

יֹוָלההחתונה  ּפֹוחְּ  (Taina Tauschi) עוצב על ידי טאינה טאושי – (בצפון) בְּ

 
 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

 (Yellow 2317) צהוב 

 (Olive green 9963) ירוק זית 

 (Magenta 8755) נטה'מגארגמן/ 

 ( Purple 757) סגול 

 (Dark grey 203) אפור כהה 

 

 

 לנעילה ואבטחת קצוות החוטים.קהה ציוד נוסף: מספריים ומחט 

 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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 קיצורי שמות התכים והסברים

 
 עין שרשרת ע"ש

 עין שטוחה עש"ט

 חצי עמוד ח"ע

 עמוד מקוצר עמ"ק

 עמוד )ללפף את החוט פעם אחד( עמ'

 עמוד כפול )ללפף את החוט פעמיים( עמכ"פ 

 פעמים( 3עמוד משולש )ללפף את החוט  ש"עממ

 עמודים סרוגים יחד 2  עמ'' יחד 2

 קדמיעמוד מקוצר חובק  עמ"ק ח"ק

 חצי עמוד חובק אחורי  ח"ע ח"א

 עמוד מקוצר חובק אחורי עמ"ק ח"א

 עמוד חובק אחורי  עמ' ח"א

 ראו תכים מיוחדים  פופקורן

 ראו תכים מיוחדים  פאף

 לדלג

 תך, תכים

 

 תכים מיוחדים

המסרגה, להכניס את המסרגה לתך, ללפף ולמשוך דרך התך( על )ללפף את החוט : ליפופים של החוט(  3עם תך פאף ) פאף

לסגירת הפאף  1הלולאות שעל המסרגה, ע"ש  7לולאות על המסרגה(, ללפף ולמשוך את החוט דרך כל  7פעמים, )כעת יש  3

 )ע"ש זו לא נספרת כתך(.

עמ"ק באותו  4סריגת בעמודים(: להתחיל  5-רן הזה קטן יותר מהפופקורן הרגיל העשוי מ)נסרג עם עמ"ק, הפופקו פופקורן

ששיכת לולאה שהורדה מהמסרגה את ההחזיר להתך. להוציא את המסרגה מהלולאה ולהכניס אותה לראש העמ"ק הראשון 

 נספרת כתך( לאזו  ע"ש לסגירת הפופקורן )ע"ש 1. העמ"ק הראשוןדרך  את הלולאה הזאת ולמשוך לעמ"ק האחרון

 .כאןוסרטוני הסבר ביו טיוב  כאן: ראו הסבר בתמונות תך עומד

 

 טיפים לקריאה הדוגמה

 
מדובר בדך כלל על חזרה לכל הצד והיא תכלול הוראות ן. בין הכוכביות כמספר הפעמים המצויש ההנחיות* לחזור על -*

 מרובות.

 ן.סוגריים כמספר הפעמים כמצוי)...( לחזור על ההנחיות שבתוך ה 

 ]...[ בתוך הסוגריים המרובעים מופיעים טיפים ורמזים בתמונות שיעזרו לכם לצלוח את הדוגמה. 

 

 יוצריםזכויות 

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

 בכל צורה )כסט שלם של הוראות או בחלקים( אסור. שיתוף הדוגמה אסור. 

למכור את שמיכת קאלוואלה הזו, מכירה של מוצרים מוגמרים אסורה, אלא אם סוכם אחרת עם המעצב. אם אתם מתכננים 

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

 

 

 

http://www.crystalsandcrochet.com/starting-and-standing-stitches/
https://www.youtube.com/watch?v=VBp-bO2EQRE
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יֹוָלה  ּפֹוחְּ  דוגמה  - (בצפון)החתונה בְּ

 

 . סיבוב1

  ע"לח עם עש"ט לסגורח"ע .  8, ]אינה נספרת כתך[ע"ש  1 ,[טבעת קסם]טבעת קסם  ולהכיןלהתחיל עם חוט כתום 

 קצוות היטב. הכניסל [1]תמונה  .הראשון

 ח"ע. 8סה"כ: 

 

 . סיבוב2

  בעש"ט של הסיבוב הקודם. עומד עמ' יחד 2לקחת חוט צהוב ולהתחיל עם 

  עמ' באותו התך.  ,]=עמ' ראשון[ע"ש  2עם אם ממשיכים באותו הצבע, להתחיל 

 [2]תמונה  הראשוןעמ' יחד  2 ל עם עש"ט לסגורע"ש.  2עמ' ביחד( שבע פעמים,  2ע"ש,  2)

 ע"ש. 2רווח  X 8' יחד, עמ X 2 8: סה"כ

 . סיבוב3

 ע"ש, עמ"ק באותו רווח ע"ש. 1ק עומד ברווח ע"ש כלשהו מהסיבוב הקודם, "מלקחת חוט ירוק זית. להתחיל עם ע 

 עמ"ק באותו רווח ע"ש[ 1]= עמ"ק ראשון + ע"ש  3, להתקדם עם עש"ט לרווח ע"ש הבא, אם ממשיכים באותו הצבע ,

  ע"ש.

הראשון או לרווח  ק”עמל עם עש"ט לסגורע"ש.  2( בכל רווח ע"ש מהסיבוב הקודם, ע"ש, עמ"ק 1 ע"ש, עמ"ק, 2) 

 [3]תמונה ע"ש. 

 ע"ש. 1רווח  8Xע"ש,  2רווח  8Xעמ"ק,  16סה"כ: 

 

     
 1תמונה    2תמונה    3תמונה         

 

 . סיבוב4

  [.4ונה מ]תמהסיבוב הקודם.  העמ"קעומד ברווח ע"ש בין  מג'נטה. להתחיל לסרוג פופקורן עם עמ"קארגמן/לקחת חוט 

 [5-7]תמונות  .]לא נספר בתור תך[ע"ש  1 םלהשלים את הפופקורן ולסגור ע

  עמ"ק  3, לסרוג עוד []=עמ"ק ראשון של הפופקורן שע" 2רווח ע"ש. לאם ממשיכים באותו הצבע, להתקדם עם עש"ט

 .]לא נספר בתור תך[ ע"ש 1ולהשלים את הפופקורן, לסגור עם 

 

עם עש"ט לע"ש הסוגרת של  לסגורע"ש.  5פעמים,  7מהסיבוב הקודם(  , פופקורן ברווח ע"ש שבין העמ"קע"ש 5) 

 [8. ]תמונה הפופקורן הראשון

  .ע"ש 5רווח  X 8פופקורנים,  8סה"כ: 

https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
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 4תמונה                    5תמונה                       6תמונה    

          
 7תמונה                           8 תמונה   

 . סיבוב5

 לקחת חוט אפור כהה. להתחיל עם ח"ע עומד בפופקורן מהסיבוב הקודם. 

 .אם ממשיכים באותו הצבע, לסרוג ח"ע בפופקורן 

מג'נטה הארגמן/) ביחד ע"שהרווחים של שני בעמ'  3, [9]תמונה ( 4*ח"ע ברווח ע"ש )חוט ארגמן/מג'נטה, סיבוב  

(, ח"ע בפופקורן*. לחזור  4מג'נטה, סיבוב ארגמן/, ח"ע ברווח ע"ש )חוט [10]תמונה ( 3ירוק זית מסיבוב הו 4מסיבוב 

 [11]תמונה  .עם עש"ט לח"ע הראשון לסגוראת הח"ע האחרון.  בלי לסרוגפעמים,  8* -* מ

 ח"ע. 24עמ',  24סה"כ: 

 

      
 9תמונה   10תמונה    11תמונה 
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 . סיבוב6

 .לקחת חוט ירוק זית. להתחיל עם ח"ע עומד בח"ע שלישי כלשהו 

  ,ע"ש, ח"ע בח"ע שאחרי הפופקורן. 1אם ממשיכים באותו הצבע 

 

שיש ]שימו לב שהתך הראשון  2עמ'( באותו התך, לדלג על  3ע"ש,  3עמ',  3) 2, ח"ע, לדלג על 1ע"ש, לדלג על  1* 

את  לסרוג בליפעמים,  4ח"ע.* לחזור  ,1ע"ש, לדלג על  1, ח"ע, 1לדלג על ע"ש,  1, ח"ע, נסתר[ מעטלדלג עליו 

 [12]תמונה . הראשונים ע"ש 1לח"ע/עם עש"ט  לסגורהאחרון.  ח"עה

 עמ'. 3ע"ש,  3עמ',  3ע"ש. פינה:  3ח"ע,  4: צד: סה"כ
 

 . סיבוב7

 ע"ש. 1ע"ש האמצעי באחד מצידי הריבוע,  1. להתחיל עם עמ"ק עומד ברווח לקחת חוט ארגמן/מג'נטה 

  ע"ש[ 1 +]= עמ"ק ע"ש  3אם ממשיכים באותו הצבע, להתחיל עם 

 

ע"ש, פאף( ברווח  2ע"ש, פאף,  2ע"ש, )פאף,  2של הפינה,  הראשוןע"ש, עמ"ק בעמ'  1*עמ"ק ברווח ע"ש הבא,  

 4ע"ש* לחזור  1, עמ"ק, ע"ש 1ע"ש, עמ"ק ברווח ע"ש הבא,  1האחרון של הפינה,  ’ע"ש, עמ"ק בעמ 2, הפינתיע"ש 

 [13]תמונה . הראשוןק /רווח ע"ש ”עם עש"ט לעמ לסגור. אחרוןאת העמ"ק ה לסרוג בליפעמים, 

 ע"ש. 2רווח  2Xפאפים,  3ע"ש, פינה:  4X 1ע"ש,  2רווח  2Xעמ"ק,  5סה"כ: צד: 

             
  12 תמונה         13 תמונה       

 . סיבוב8

  .לקחת חוט סגול. להתחיל עם ח"ע עומד ברווח ע"ש שלאחר העש"ט מהסיבוב הקודם, ח"ע באותו רווח ע"ש 

  ,ח"ע ברווח ע"ש הבא. 2ע"ש,  1אם ממשיכים באותו החוט 

 

ע"ש, עמ"ק ח"ק  1ברווח ע"ש,  ח"ע 3ע"ש הבאים, *עמ"ק ח"ק סביב הפאף,  הרווחים שלח"ע בכל אחד משני  2 

 .*פעמים 6ח"ע בכל רווח ע"ש (  2)ש, עמ"ק ח"ק סביב הפאף, ח"ע ברווח ע" 3ע"ש,  1סביב הפאף, 

 [14]תמונה הראשון.  ע”חעם עש"ט ל לסגור. אחרונים ח"ע X 2 3את  לסרוג בליפעמים.  4* -* לחזור מ

 ח"ע. X 3 2עמ"ק ח"ק.  3ח"ע. פינה:  12סה"כ: צד: 

 

 . סיבוב9

 .לקחת חוט אפור כהה. להתחיל עם עמ"ק ח"א עומד בעש"ט 

  ,עמ"ק ח"א באותו התך.  ]לא נספר בתור תך[,ע"ש  1אם ממשיכים באותו החוט 

ע"ש,  3ק ח"ק זה לסרוג )עמ' ח"א, ”שבפינה. בעמק ח"ק השני ”לסרוג עמ"ק ח"א בכל תך עד שמגיעים לעמלהמשיך  

עם  לסגורע"ש, עמ' ח"א( בכל פינה.  3)עמ' ח"א,  סרוג עמ"ק ח"א בכל תך לאורך הצד ולהמשיך ו ]= פינה[.עמ' ח"א( 

 [15]תמונה לעמ"ק ח"א הראשון. לא לגזור את החוט! עש"ט 

 ע"ש. 3עמ' ח"א,  2עמ"ק ח"א. פינה:  20סה"כ: צד: 
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 14תמונה                  15תמונה           

צהוב. השאירו את שני חוט הבחוט האפור כהה וה להשתמש הבאיםאם אתם סורגים ריבוע מרובה צבעים, בשני הסיבובים 

מתחת לחוט האפור  משךים אתכם לכל אורך הסיבוב באופן הבא: כאשר תסרגו את החלק האפור כהה, החוט הצהוב הצבעי

ולהיפך. אם אינכם מכירים כל כך את הטכניקה, תוכלו  -כים האפורים כהים מעל החוט הצהוב את הת וגכהה, כך שתסרה

 .ידאו הזהובולצפות 

 

 . סיבוב10

 עם החוט האפור כהה.  להמשיך 1גם אתכםאת החוט הצהוב  לקחת. 

 [16]תמונה , עמ"ק ח"א באותו התך. תך[כ]לא נספר ע"ש  1 אפור כהה 

  1עמ"ק ח"א, ), 2ע"ש,  עמ"ק ח"א( באותו התך, לדלג על  1)עמ"ק ח"א,  1לדלג על  *עמ"ק  ח"א,   צהוב 

 [17]תמונה עמ"ק ח"א  ,1 על ע"ש, עמ"ק ח"א( באותו התך, לדלג   

 [18]תמונה עמ"ק ח"א.  2הפינתי,  ע"ש עמ'( ברווח 2ע"ש,  3עמ',  2עמ"ק ח"א, ) 2 אפור כהה 

  1, )עמ"ק ח"א, 2 על ע"ש, עמ"ק ח"א( באותו התך, לדלג 1)עמ"ק ח"א,  1 על עמ"ק ח"א, לדלג   צהוב 

 , עמ"ק ח"א.1 על ע"ש, עמ"ק ח"א( באותו התך, לדלג   

 [ 7האמצעי מסיבוב  ק”עמ]התכים האלה אמורים ליפול באותו המקום בו נמצא העמ"ק ח"א *  2 אפור כהה 

 ק ”לעמ עם עש"ט  לסגוראת העמ"ק ח"א האחרון.  לסרוג בליפעמים,  4* -מ*לחזור  [19]תמונה    

 ח"א הראשון. לא לגזור את החוטים!    

 [20]תמונה     

 ע"ש. 3עמ, 2X2ע"ש. פינה:  1רווח  4Xעמ"ק ח"א,  18סה"כ: צד: 

 

     
 16תמונה    17תמונה   18תמונה    

                                 

                               

 

                                                           
1
 החלפת הצבע נעשית בשלב האחרון של התך אותו סיימתם )במשיכת הלולאה האחרונה( 

https://www.youtube.com/watch?v=_wGsqonucco
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 19תמונה                                  20 מונהת

 

 . סיבוב11

 עם החוט האפור כהה.  להמשיך וגם עם החוט הצהוב. 

 [21]תמונה . [ק ח"א הצהוב"]בעמ , עמ'ח"א באותו התך ', עמכתך[ ות]לא נספרע"ש  2 אפור כהה

 ע"ש, עמכ"פ בין  3ע"ש, ח"ע ברווח ע"ש,  2העמ"ק מהשורה הקודמת, *עמ' בין    הוב צ

 ]כתר הכלולות הראשון נסרג![ ]תמונה ח"א.  ק”עמע"ש, עמ' ב 2ע"ש, ח"ע ברווח ע"ש,  3, העמ"ק   

               22] 

 ]בעמ"ק ח"א, עמ' 1ח"א, לדלג על  'עמ 3הפינתי,  ע"ש עמ'(, ברווח 2ע"ש,  3, עמ' 2ח"א, ) 'עמ 4  אפור כהה           

 הצהוב[                                    

 ע"ש, עמכ"פ בין העמ"ק,  3ע"ש, ח"ע ברווח ע"ש,  2 [,23]תמונה עמ' בין העמ"ק מהסיבוב הקודם    צהוב           

 ![נסרג]כתר הכלולות השני ק ח"א ”ע"ש, עמ' בעמ 2ע"ש, ח"ע ברווח ע"ש,  3   

 ]בעמ"קעמ',  מהסיבוב הקודם[, יםכהה יםאפורהח"א  ק]לסרוג את התכים האלה בעמ"עמ' ח"א  2           אפור כהה          

 ח"א צהוב[.*   

 לעמ"ק ח"א  עם עש"ט  לסגוראת העמ"ק ח"א והעמ' האחרונים.  לסרוג בליפעמים,  4* -לחזור מ*   

 [24]תמונה הראשון.                

 ע"ש. 2עמ',  2Xעמ'. פינה:  2עמ' ח"א,  , 9כתרי כלולות צהובים  2סה"כ: צד:           

 

     
 21תמונה                           22 תמונה      23תמונה           
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  24תמונה                     
 

 

 . סיבוב12

 הצדדים,אחד של ח"א האפור השני באמצע  'עומד בעמ לקחת חוט ירוק זית. להתחיל עם עמ"ק 

 ע"ש. 2    

  ,ע"ש[ 2עמ"ק+ 1]= ע"ש  4אם ממשיכים באותו החוט. 

 ע"ש, 2, עמ"ק, 2ע"ש, לדלג על  2ע"ש,  2ע"ש, פאף ברווח  2ע"ש, ח"ע ח"א סביב העמכ"פ,  2ע"ש,  2*פאף ברווח 

ע"ש,  2, עמ"ק, 2ע"ש, לדלג על  2הפינתי.  ע"ש פאף( ברווחע"ש,  3. )פאף, 2ע"ש, לדלג על  2, עמ"ק, 1לדלג על 

ע"ש,  2ע"ש,  2ע"ש, פאף ברווח  2ע"ש, ח"ע ח"א סביב העמכ"פ,  2ע"ש,  2ע"ש, פאף ברווח  2עמ"ק, , 1לדלג על 

עם עש"ט  ךסגור. ע"ש האחרונים 2-וה ק”עמאת ה לסרוג בליפעמים,  4* -ע"ש*. לחזור מ* 2, , עמ"ק2לדלג על 

 [.25]תמונה הראשון  ק”עמל

 ע"ש. 3פאפים,  2ע"ש. פינה:  2רווח  12Xח"ע ח"א,  2עמ"ק,  5פאפים,  4סה"כ: צד:             

 

 . סיבוב13

 ח"ע באותו רווח ע"שלקחת חוט אפור כהה. להתחיל עם ח"ע עומד ברווח ע"ש שאחרי העש"ט של הסיבוב הקודם ,. 

  ,ברווח ע"ש הבא. ח"ע 2ע"ש,  1אם ממשיכים באותו החוט 

]תמונה סביב כל פאף. לדלג על תכים אחרים. ועמ"ק ח"ק ע"ש לאורך הצד  2בכל אחד מהרווחים של ח"ע  2לסרוג  

26] 

ע הראשון. ". לחזור סביב הריבוע כולו ולהתחבר עם עש"ט לחהפינתיע"ש ח"ע( ברווח  2ע"ש,  2ח"ע,  2לסרוג )

 [ 27 ]תמונה

 

     
 25תמונה             26 תמונה     27תמונה   

 

1. round 

→ Take magenta yarn. Start with a SShdc in the sl st of previous round, ch 2 sk 2. 

 . סיבוב14

  2, לדלג על ע"ש 2של הסיבוב הקודם,  בעש"טמג'נטה. להתחיל עם עמ"ק עומד ארגמן/לקחת חוט . 

  ,2לדלג על  ע"ש[ 2עמ"ק +  1]=ע"ש  4אם ממשיכים באותו החוט. 

, 28[ ]תמונות 11בעמכ"פ של סיבוב  וגםבח"ע מהסיבוב הקודם ], פאף 2 על ע"ש, לדלג 2*עמ"ק בעמ"ק ח"ק הבא,  

, ע"ש 2( פעמיים, עמ"ק, 1 על ע"ש, לדלג 2, )עמ"ק, 2 על ע"ש, לדלג 2עמ"ק בעמ"ק ח"ק, ,  2לדלג על ע"ש,  2, [29

 .2לדלג על 

 [30]תמונה . הפינתיברווח ע"ש  ע"ש, עמ"ק( 1, , בין הפאפים[11של סיבוב  בפינה ע"ש ברווח ] ע"ש, עממ"ש 1)עמ"ק,

 

, עמ"ק 1 על ע"ש, לדלג 2, עמ"ק, 1 על ע"ש, לדלג 2, עמ"ק, 2 על ע"ש, לדלג 2ק ח"ק, "עמ"ק בעמ, 2 על ע"ש, לדלג 2

 לדלג ע"ש,  2, [29, 28[ ]תמונות 11בח"ע מהסיבוב הקודם וגם בעמכ"פ מסיבוב ]פאף  ,2 על ע"ש, לדלג 2בעמק ח"ק, 

 .*2, לדלג על ע"ש 2, עמ"ק, 2 על ע"ש, לדלג 2עמ"ק בעמ"ק ח"ק,  ,1על 
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עם עש"ט  לסגורע"ש האחרונים.  2-את העמ"ק ו בלי לסרוגפעמים,  4* -לחזור מ *

מגנטה אמורים ליפול ארגמן/ בצבעקים "[ ]טיפ: העמ31]תמונה לעמ"ק/רווח עש הראשון. 

 [.[12בצבע ירוק זית מסיבוב  קים"באותו המקום כמו העמ

 ע"ש. 1רווח  2Xעמ"ק,  2עממ"ש,  1ע"ש. בפינה:  2רווחי  14פאפים,  2עמ"ק,  11סה"כ: צד: 

 

 

     
 28תמונה    29תמונה    30תמונה 

  
 תמונה 33    תמונה 32   תמונה 31

 

 

 

 . סיבוב15

  לקחת חוט סגול. להתחיל עם ח"ע עומד ברווח ע"ש שאחרי העש"ט של הסיבוב הקודם, ח"ע 

 באותו רווח ע"ש. . 

  ,ח"ע ברווח ע"ש הבא. 2ע"ש,  1אם ממשיכים באותו החוט 

ע"ש לאורך הצד ועמ"ק ח"ק סביב כל פאף. לדלג על תכים אחרים. לסרוג את הפינה כלהלן:  2ח"ע בכל רווח  2לסרוג 

עם עש"ט לח"ע  ולסגורח"ע ברווח ע"ש השני. לחזור סביב הריבוע כולו  2 ע"ש ברווח ע"ש הראשון ו 3 ע וח" 2

 [32]תמונה הראשון. 

 ע"ש. 3ח"ע,  2X 2עמ"ק ח"ק,. בפינה:  2ח"ע,  28סה"כ: צד: 

 

 . סיבוב16

 .לקחת חוט אפור כהה ולסרוג עמ' ח"א עומד 

  ,עמ' ח"א באותו התך.  נספרים בתור עמ'[,]לא ע"ש  2אם ממשיכים באותו החוט 

הפינתי. לחזור מסביב לכל הריבוע ע"ש עמ'( ברווח  2ע"ש,  3, עמ' 2)לסרוג מ' ח"א בכל תך לאורך הצד. לסרוג ע

 [33]תמונה ח"א הראשון.  'עש"ט לעמ םע ולסגור

 ע"ש.. 3עמ', 2X 2עמ' ח"א. פינה:  34סה"כ: צד: 
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 גימור

אותו לאותו הגודל של  ולעצבאת הריבוע בעדינות עם קיטור  לקבעאת כל הקצוות היטב.  הכניסל

 שאר ריבועי הקאלוואלה שלכם.

 הריבוע שלכם מוכן כעת!

 אני מקווה שנהניתם מהחתונה ממש כפי שאני נהניתי לעצב את הריבוע.

 תודה שיצאתם איתי למסע הזה.!

 

     

 טאינה טאושי 2017מאי 

 

 

 KalevalaCAL#לוואלה שלכם במדיות החברתיות עם התג ארמז: אתם יכולים לשתף את ריבוע הסורגים ביחד ק


