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MOOSE HUNT 
 קאלוואלה יחד לסרוג

 HUNT MOOSE - הצבי צייד

 (AUTIO LEENA-MAIJA) אאוטיאו לינה -מאיג'ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :מידע

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

 100 -לכבוד יום העצמאות ה כמחווה קרושה המבוססת על מיתולוגיית הקאלוואלה

של פינלנד. ניתן למצוא את המידע הכללי ואת הקישורים לכל הריבועים של השמיכה בפוסט המידע על 

 .en-www.arteeni.fi/kalevalacalלסרוג יחד קאלוואלה בבלוג של ארטיני: 

 

 

 : צייד הצבי לסרוג יחד קאלוואלה

 שרשרת עין=  ש"ע

 עין שרשרת רווח =ע"ש  רווח

 עמוד=  'עמ

 כפול עמוד=  פ"עמכ

 

 

 כל סביב ייסרגסיבוב האחרון אשר ה מעטסיבוב אחד ל שיהיה ,שתי הצלעותב סרגיויתחיל מהפינה מ הריבוע ז

 .הריבוע

 ע"ש 5לסרוג ו לולאת בסיס לעשות

 את העבודההפוך אותו תך. לב, עמ' ע"ש 2, שנסרג ראשוןהתך ב: עמכ"פ 1סיבוב 

 את להפוך ע"ש. רווחב עמ' 2 ע"ש, 2 עמכ"פ,ב עמכ"פ ע"ש, 2ע"ש,  רווחב עמ' 1כעמ'(,  ותע"ש )נספר 3: 2סיבוב 

 העבודה

 2 ע"ש, רווחבעמ'  2, ע"ש 2, עמכ"פב עמכ"פ ,ע"ש 2 ע"ש, רווחבעמ'  2, עמ' 1 כעמ'(, ותע"ש )נספר 3: 3 סיבוב

 את העבודה להפוך. עמ'

 4ע"ש,  רווחבעמ'  2ע"ש,  2עמכ"פ, בע"ש, עמכ"פ  2ע"ש,  רווחבעמ'  2עמ',  3כעמ'(,  ותע"ש )נספר 3: 4 סיבוב

 את העבודה להפוךעמ'. 

 2 עמכ"פ,בעמכ"פ ע"ש,  2ע"ש,  רווחב עמ' 2עמ',  2עמ',  2 על לדלגע"ש,  2, עמ' 1כעמ'(, ותע"ש )נספר 3: 5 סיבוב

   את העבודה להפוךעמ'.  6ע"ש,  רווחבעמ'  2ע"ש, 

 עמ' 8 ע"ש, רווחב עמ' 2ע"ש,  2עמכ"פ, בעמכ"פ ע"ש,  2ע"ש,  רווחבעמ'  2עמ',  7כעמ'(,  ותע"ש )נספר 3: 6סיבוב 

 ע"ש של רווחבעמ'  2יש לסרוג  מעתה ואילךעמ'. בעמ'  2"ש, ע רווחב 2, עמ'ב עמ' הם םמה 4: העמודים )שמונת

 (.1סימני מוט סקי

 2 ע"ש, רווחב עמ' 2 ע"ש, 2 עמכ"פ,ב עמכ"פ ע"ש, 2 ע"ש, רווחב עמ' 2 עמ', 9 כעמ'(, ות)נספר ע"ש 3 :7 סיבוב

  העבודה את להפוך עמ'. 6 עמ', 2 על לדלג ע"ש, 2 עמ',

 12 ע"ש, רווחב עמ' 2 ע"ש, 2 עמכ"פ,ב עמכ"פ ע"ש, 2 ע"ש, רווחב עמ' 2 עמ', 11 כעמ'(, נספרות) ע"ש 3 :8 סיבוב

 העבודה את להפוך עמ'.

                                                 
 

1
  הסקי. מוט סימני את המדמה לפני מהשורה ע"ש רווח
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 2 ע"ש, ווחבר עמ' 2 עמ', 2 עמ', 2 על לדלג ע"ש, 2 עמ', 9 כעמ'(, ות)נספר ע"ש 3 :9 סיבוב

 העבודה את להפוך עמ'. 14 ע"ש, רווחב עמ' 2 ע"ש, 2 ,עמכ"פב עמכ"פ ע"ש,

 ע"ש, 2 עמכ"פ,ב עמכ"פ ע"ש, 2 ע"ש, רווחב עמ' 2 עמ', 15 כעמ'(, ות)נספר ע"ש 3 : 10 סיבוב

 העבודה את להפוך עמ'. 16 ע"ש, רווחב עמ' 2

 2 ע"ש, רווחב עמ' 2 ע"ש, 2 ,עמכ"פב עמכ"פ ע"ש, 2 ע"ש, רווחב עמ' 2 עמ', 17 כעמ'(,  ות)נספר ע"ש 3 :11 סיבוב

 העבודה את להפוך עמ'. 14 עמ', 2 על לדלג ע"ש, 2 עמ',

 20 ע"ש, רווחב עמ' 2 ע"ש, 2 עמכ"פ,ב עמכ"פ ע"ש, 2 ע"ש, רווחב עמ' 2 עמ', 19 כעמ'(, ות)נספר ע"ש 3 :12 סיבוב

 העבודה את להפוך עמ'.

  ע"ש, 2 עמ', 8 עמ', 2 על לדלג ע"ש, 2 עמ', 2 עמ', 2 על לדלג ע"ש, 2 עמ', 3 כעמ'(, ות)נספר ע"ש 3 :13 סיבוב

 לדלג ע"ש, 2 עמ', 12 ע"ש, רווחב עמ' 2 ע"ש, 2 עמכ"פ,ב עמכ"פ ע"ש, 2 ע"ש, רווחב עמ' 2 עמ', 2 עמ', 2 על לדלג

 העבודה את להפוך עמ'. 4 עמ', 2 על לדלג ע"ש, 2 עמ', 2 עמ', 2 על

 24 ע"ש, רווחב עמ' 2 ע"ש, 2 עמכ"פ,ב עמכ"פ ע"ש, 2 ע"ש, רווחב עמ' 2 עמ', 23 כעמ'(, ות)נספר ע"ש 3 :14 סיבוב

 העבודה את להפוך עמ'.

 עמ' 2 עמ', 15 עמ', 3 על לדלג ע"ש, 3 עמ', 2 עמ', 3 על לדלג ע"ש, 3 עמ', 2 כעמ'(, ות)נספר ע"ש 3 :15 סיבוב

 ע"ש, 3 עמ', 11 עמ', 2 על לדלג ע"ש, 2 עמ', 2 ע"ש, רווחב עמ' 2  ע"ש, 2 עמכ"פ,ב עמכ"פ ע"ש, 2 ע"ש, רווחב

 ההעבוד את להפוך עמ'. 3 עמ', 3 על לדלג ע"ש, 3 עמ', 2 עמ', 3 על לדלג

 עמ' 2 עמ', 17 ע"ש, 3 על לדלג ע"ש, 3 עמ', 2 ע"ש, 3 על לדלג ע"ש, 3 עמ', 2 כעמ'(, ות)נספר ע"ש 3 :16 סיבוב

 ע"ש, 3 עמ', 2 ע"ש, 3 על לדלג ע"ש, 3 עמ', 17 ע"ש, רווחב עמ' 2 ע"ש, 2 ,עמכ"פב עמכ"פ ע"ש, 2 ע"ש, רווחב

 העבודה את להפוך עמ'. 3 ע"ש, 3 על לדלג

 ע"ש, 3 על לדלג ע"ש, 2 עמ', 2 ע"ש, 3 על לדלג ע"ש, 2 הבא, עמ'ב עמ' 2 עמ', 1 כעמ'(, ות)נספר ע"ש 3 :17 סיבוב

 עמ' 2 ע"ש, 2 עמכ"פ,ב עמכ"פ ע"ש, 2 ע"ש, רווחב עמ' 2 עמ', 2 ',עמ 2 על לדלג ע"ש, 2 עמ', 14 הבא, עמ'ב עמ' 2

 2 הבא, עמ'ב עמ' 2 ע"ש, 2 על לדלג ע"ש, 2 עמ', 2 ע"ש, 3 על לדלג ע"ש, 2 הבא, עמ'ב עמ' 2 עמ', 18 ע"ש, רווחב

 העבודה את להפוך .עמ'

 ע"ש, 2 על לדלג ע"ש, 1 עמ', 2 ע"ש, 2 על לדלג ע"ש, 1 ,הבא 'בעמ עמ' 2 עמ', 2 כעמ'(, ות)נספר ע"ש 3 :18 סיבוב

 עמ' 2 עמ', 21  ע"ש, רווחב עמ' 2 ע"ש, 2 עמכ"פ,ב עמכ"פ ע"ש, 2 ע"ש, רווחב עמ' 2 עמ', 21 ,הבא בעמ' עמ' 2

 העבודה את להפוך עמ'. 3 ,הבא בעמ' עמ' 2 ע"ש, 2 על לדלג ע"ש, 1 עמ', 2 ע"ש, 2 על לדלג ע"ש, 1 הבא, עמ'ב

 רווחב עמ' 2 ע"ש, 2 עמכ"פ,  עמכ"פ ע"ש, 2 פינתי, ע"ש ברווח עמ' 2 ,עמ' 33 כעמ'(, ות)נספר ע"ש 3 :19 סיבוב

 את להפוך הצבי( פרסות של ע"ש 1 ברווח 1 עמ' רק יש כי לב לשים) עמ'. 30 עמ', 2 על לדלג ע"ש, 2 עמ', 2 ע"ש,

 העבודה

  )צד(, עמ' 37 ,עמכ"פב עמ'( ע"ש, 3 )עמ', עמ', 37 כעמ'(, ות)נספר ע"ש 3 כולו: לריבוע מסביב סרגיי :20 יבובס

 באותו (ע"ש 3 )עמ',  )צד(, עמ' 37 ,הפינתי בתך עמ'( ע"ש, 3 )עמ',  )צד(, עמ' 37 ,הפינתי ךתב עמ'( ע"ש, 3 )עמ',

  שלישית.ה לע"ש עש"ט עם לסגור ,הראשון התך כמו מקום

 

 

 

 



 

 

 

 צד בכל ע"ש 3 + עמ' 39 יש

 .כםדרכ לפי ,קצוות ולאבטח לנתק

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 יוצרים:זכויות 

אין להעתיק, לשכפל או  זו, תמונות והוראות. דוגמה של לשמור על כל הזכויותמבקשת  , לינה אאוטיאו -מאיג'האני, 

למכור  יםיכול ם. אתהדוגמהלשתף את  כםלשתף את הקישור אם ברצונ ובאופן מלא או חלקי. תוכל זו דוגמהלהפיץ 

 !. תודהתמעצבה, אבל בבקשה להזכיר אותי בתור כםמוצר שנעשה על יד


