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Joukahainen in the Swamp 

 בביצה( Joukahainen)יוקאהיינן 
 

 
 

 (Väinämöinen וֵינֵֵמינֶן ) קורא תיגר עלהצעיר ( Joukahainenיוקאהיינן ) של הקאלוואלה בשיר השלישי 
 הזקן

Then the boastful Youkahainen 

Spake again to Wainamoinen: 

"Young or ancient, little matter, 

Little consequence the age is; 

He that higher stands in wisdom, 

He whose knowledge is the greater, 

He that is the sweeter singer, 

He alone shall keep the highway, 

And the other take the roadside. 

Art thou ancient Wainamoinen, 

Famous sorcerer and minstrel? 

Let us then begin our singing, 

Let us sing our ancient legends, 

Let us chant our garnered wisdom, 

That the one may hear the other, 

That the one may judge the other, 

In a war of wizard sayings." 

 

Reference: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune03.htm   

http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune03.htm
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 על הלסרוג יחד

חלק מפרויקט קרושה פיני. עיצבנו שמיכת קרושה  אריבוע הקרושה הזה הי של הדוגמה 

את ושל פינלנד. ניתן למצוא את המידע הכללי  100 -לכבוד יום העצמאות ה מיתולוגיית קאלוואלההמבוססת של 

לסרוג יחד  עלהקישורים לכל הריבועים של השמיכה בפוסט המידע 

 en-www.arteeni.fi/kalevalacalבבלוג של ארטייני:  קאלוואלה

 Menita Lasse ים:חוט
 petrol blue  8962  כחול פטרול   צבעים:

 olive green 9963 ירוק זית
 forest green  8947 ירוק יער

 dark grey 203 אפור כהה
  magenta 8755 מג'נטהארגמן/

 
 

 :יש שתי דרכים להתחיל סיבוב
התך הראשון, בהתאם  שמחליפות אתלהשתמש בעיני שרשרת  ●

 :ההבא לטבלה

 ע"ש  1ע"ש, ח"ע   3ע"ש, עמ'    4עמכ"פ 
 . עומדלהשתמש בתך  ●

 ולא יוזכר יותר בהמשך. ודייכתב כעמראשון העמוד ה, בהוראות
 

 .יןמצוהלחזור על ההוראות שבין הכוכביות או הסוגריים כמספר הפעמים  –* או )( -*
 ] [ הוראות לפינה

 
 עש"ט = עין שטוחה
 ע"ש = עין שרשרת

 ח"ע = חצי עמוד
 עמ' = עמוד

 עמכ"פ = עמוד כפול
 עמ"ק = עמוד מקוצר

 עמ' ח"ק = עמוד חובק קדמי
 עמ' ח"א = עמוד חובק אחורי

 לולאה קדמיתבעמכ"פ ל"ק = עמוד כפול 
 מוד כפול חובק קדמיעעמכ"פ ח"ק = 

 ח"ע ח"א = חצי עמוד חובק אחורי
 ללפף חוט = ללפף חוט על המסרגה

  
 :תכים מיוחדים

 ח"ע מקופל = חצי עמוד מקופל
 וגםכפול מהסיבוב הקודם העמוד הלולאה האחורית של דרך האת המסרגה  להכניס

בלולאה האחורית של התך שנמצא בדיוק מתחתיו )עמוד( בסיבוב שקדם לו. העמוד 
חוט  לולאות על המסרגה, ללפף 3הזה כבר מכיל את העמוד הכפול. עכשיו יש לכם 

לולאות על המסרגה, ללפף  2, נשארו לולאות 2ולמשוך את החוט דרך  על המסרגה
 .הנותרות ולמשוך את החוט דרך שתי הלולאותחוט על המסרגה 

 
 
 
 
 

 
  :עמוד כפול מאורך  =  עמכ"פ מאורך
חוט על  לולאות על המסרגה(, ללפף 4, )יש לכם עכשיו , להכניס את המסרגה ללולאהחוט על המסרגה ללפף פעמיים

 פעמים. 3לולאות( עוד  2ולהעביר דרך  חוט על המסרגה , למשוך את החוט דרך לולאה אחת, ואז )ללפףהמסרגה
 
 
 

ח"ע מקופל  - 1תמונה   

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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 .(8962להתחיל עם טבעת קסם בחוט כחול פטרול ). 1
 עם עש"ט לעמ'  לסגורפעמים בסה"כ,  8טבעת הקסם ולחזור על כך בע"ש(  1עמ',  2)
 הראשון.         

 לא להדק את טבעת הקסם יותר מדי.
 ע"ש 8עמ',  16סה"כ: 

 
 .להמשיך עם אותו החוט. 2

 עם עש"ט לעמ' הראשון. לסגורפעמים בסה"כ,  8עמ' ברווח ע"ש( לחזור  2עמ', 2)
 ד.אחגרסה בצבע את ה אתם סורגיםולאבטח את הקצוות, אפילו אם  לנעול, לחתוך

 עמ' 32סה"כ: 
 

 ( להתחיל בעמ' כלשהו.8947) יערירוק העם חוט . 3
 פעמים בסה"כ. 8באותו התך( לחזור  "קלעמכ"פ  2"ק, לעמכ"פ  3)

 .תפחות בולט תהיה סגירת הסיבוב, עומד"ק לעמכ"פ את הסיבוב עם  תתחילואם 
 לשום תך בסוף הסיבוב הזה. לסגורלא 

 "קלעמכ"פ  40סה"כ: 
 
 הסיבוב הקודם. סיימתםד מאותו המקום בו להמשיך עם אותו חוט מי. 4

 התכים הבאים. 40 לסרוג ח"ע מקופל ב
 אותו התך.דרך  העמכ"פ ל"א שני מקופל ב"ע חכשיש שני עמכ"פ ח"ק באותו התך, לסרוג 

 ולאבטח את הקצוות. חתוךנעול, לל עם עש"ט לח"ע המקופל הראשון. לסגור
 ח"ע מקופלים 40סה"כ 

 
 ח"ע מקופל כלשהו.ב( להתחיל 9963עם חוט ירוק זית ). 5

 עמ', 2, [נוצרה פינה]עמכ"פ, עמכ"פ מאורך, עמכ"פ[ באותו התך ]*
 "כ.הפעמים בס 4עמ',* לחזור  2עמ"ק,  2עמ"ק, ח"ע,  2

 .עם עש"ט לעמכ"פ הראשון לסגור
 ח"ע     1עמ"ק,  4עמ',  4תכים בכל צד: פינה ]עמכ"פ, עמכ"פ מאורך, עמכ"פ[, 

 
 עמכ"פ המאורך בפינה. כדי להגיע לעש"ט להשתמש בלהמשיך עם אותו החוט. . 6

ע"ש, לדלג על תך  1פעמים בסה"כ,  5, ע"ש, עמ'( לחזור תך אחדע"ש, עמ'[ באותו התך, )לדלג על  3', *]עמ
 פעמים. 4לחזור בסה"כ ד(* אח

 עם עש"ט לעמ' הראשון. לסגור
 ולאבטח את הקצוות. חתוךנעול, לל

 עמ' 5ע"ש,  6ע"ש, עמ'[,  3תכים בכל צד: פינה ]עמ', 
 
 פינתי. ע"ש להתחיל ברווח (8947) יערעם חוט בצבע ירוק . 7

ימה לרווח ע"ש( דמקובסיבוב הקודם  דילגנועליו ע"ש, ח"ע[ בפינה, )ח"ע ח"א בעמ', עמכ"פ בתך  2*]ח"ע, 
 פעמים בסה"כ. 4, ח"ע ח"א* לחזור בסה"כ פעמים 6לחזור 
 הראשון. ח"על "טעם עש לסגור

 ולאבטח את הקצוות.  חתוךנעול, לל
 עמכ"פ. 6ח"ע ח"א,  7ע"ש, ח"ע[,  2ח"ע, תכים בכל צד: פינה ]

 
 פינתי. ע"ש ( להתחיל ברווח9963חוט ירוק זית ) עם. 8

ע"ש, לדלג על  1עמ',  5, 1ע"ש, לדלג על  1עמ',  5, 1ע"ש, לדלג על  1עמ'[ בפינה, עמ',  2ע"ש,  3עמ',  2*]
 פעמים בסה"כ. 4, עמ'* לחזור 1

 עם עש"ט לעמ' הראשון. לסגור
 ולאבטח את הקצוות. חתוךנעול, לל

 ע"ש   3עמ',  12עמ'[,  2ע"ש,  3עמ',  2תכים בכל צד: פינה ]
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 ינתי.הפע"ש להתחיל ברווח  ,(8947) יערעם חוט ירוק . 9
, ח"ע ברווח 5ע"ש, לדלג על  5עמ', ) 2עמ'[ בפינה, עמ', עמ' ח"ק,  2ע"ש,  3, עמ' 2*]

עמ"ק  6: כלפיכםהעבודה פונה עכשיו עם צד שמאל של  :את העבודה ע"ש, להפוך
 5פונה כלפיכם: עם צד ימין  :, להפוך את העבודהםע"ש שזה עתה סרגת 5ברווח 

לחזור על ) (  ,הח"ע( בו יש אתהעמ"ק, עמ' באותו רווח ע"ש  מאחורי העמ' שעליהם דילגתם 5 עמכ"פ ב
 פעמים בסה"כ. 4עמ' ח"ק, עמ'* לחזור  ',פעם אחת, עמ

 עם עש"ט לעמ' הראשון.  לסגור
 ולאבטח את הקצוות. חתוךנעול, לל

 ח"ע  2עמ"ק,  12עמכ"פ,  10עמ' ח"ק,  2עמ',  7עמ'[,  2ע"ש,  3עמ',  2] תכים בכל צד: פינה
 

 הפינתי.ע"ש ( להתחיל ברווח 9963עם חוט ירוק זית ). 10
"ע הראשון אמור להיות בעמכ"פ הח) ח"ע 3עמ',  2עמ', עמ' ח"ק,  3עמ'[ בפינה,  2ע"ש,  3, 'עמ 2*]

*  עמ' 3עמ' ח"ק, , עמ', עמ"ק 3, (הח"ע הראשון אמור להיות בעמכ"פ הראשון) ח"ע 3עמ"ק,  3(, הראשון
 פעמים. 4לחזור בסה"כ 

 הראשון. 'עם עש"ט לעמ לסגור
 ולאבטח את הקצוות. חתוךנעול, לל

 עמ"ק 6ח"ע,  6עמ' ח"ק,  2', עמ 9עמ'[,  2+ ע"ש 3 + עמ' 2תכים בכל צד: פינה ]
 

 הפינתי. ע"ש ( להתחיל ברווח203עם חוט אפור כהה ). 11
 פעמים. 4עמ'* לחזור בסה"כ  5עמ', עמ' ח"ק,  15עמ', עמ' ח"ק,  5עמ'[ בפינה,  2ע"ש,  3עמ',  2*]

 עם עש"ט לעמ' הראשון. לסגור
 ולאבטח את הקצוות, אפילו אם אתם סורגים את הגרסה בצבע אחד. חתוךנעול, לל

 עמ' ח"ק 2עמ',  25עמ'[,  2ע"ש,  3', עמ 2תכים בכל צד: פינה ]
 

 הפינתי. ע"ש ( להתחיל ברווח8947) יערעם חוט ירוק . 12
פעמים  4פעמים בסה"כ, עמ' ח"א* לחזור  15ח"ק( לחזור  עמ'[ בפינה, )עמ' ח"א, עמכ"פ 2ע"ש,  3עמ',  2*]

 בסה"כ.
 עם עש"ט לעמ' הראשון. לסגור

 ולאבטח את הקצוות. חתוךנעול, לל
 עמכ"פ ח"ק  15עמ' ח"א,  16עמ'[,  2ע"ש,  3', עמ 2תכים בכל צד: פינה ]

 
 הפינתי.ע"ש ( להתחיל ברווח 203) כהה עם חוט אפור. 13

 פעמים. 4עמ' * לחזור בסה"כ  35עמ'[ בפינה,  2ע"ש,  3עמ',  2*]
 עם עש"ט לעמ' הראשון. לסגור

 ולאבטח את הקצוות. חתוךנעול, לל
 עמ' 35עמ'[,  2ע"ש,  3עמ'',  2תכים בכל צד: פינה ]

 
 

 עדיין חסר....Joukahainen) ) יוקאהיינן הריבוע שלכם כעת מוכן אבל
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 (8755מג'נטה )ארגמן/, חוט ((Joukahainen  יוקאהיינן לסרוג את
 

 תך מיוחד:
 2למשוך את החוט דרך ו ללפף , למשוך את החוט,להכניס את המסרגה לתךחוט על המסרגה,  ללפףעמ' יחד =  5

ללפף חוט על המסרגה  ,ףבסול. נוספים לא גמוריםתכים  4 עוד לולאות שעל המסרגה )=עמוד לא גמור(, לסרוג 
המסרגה. כל העמודים נמצאים בתוך התכים שלהם מהשורה הקודמת, אבל  למשוך את החוט דרך כל הלולאות שעלו

 מחוברים בחלק העליון.
 

 לקפל את הריבוע שלכם לשניים.
 בהתחלה!(.הראשון מהסיבוב ) במרכזעמודים הסביב שני  לסרוגלהתחיל 

 , של המרכזח"ע בשני העמודים מהצד השני  3, המרכזע"ש, לדלג על  2ח"ע,  3
  ,ע הקודמים”ח"ע סביב הח 3, את העבודה להפוך

 ע"ש, 2ע"ש, עש"ט( ברווח  2עמ' יחד,  5ע"ש,  2)עש"ט, 
 הח"ע. סביבח"ע  3
 ולאבטח היטב את הקצוות. חתוךנעול, לל

 
 
 

 "! בביצה( Joukahainen)יוקאהיינן כעת השלמתם את הריבוע לסרוג יחד קלאוואלה "


