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 .היא אישה מכוערת חסרת שיניים(, Pohiola)בארצות הצפון  ( המארחת Louhiי )חלו

 של קאלוואלה והמטרוניתי היא המנהיגה של ארצות הצפון והאויבת של גיבורי הקאלוואלה, אבל היא גם מכשפה חזקה חלו

Louhi, hostess of Pohjola, 

Thus addressed old Väinämöinen: 

"Know I other mighty measures, 

Know I means that are efficient, 

And against thy golden moonlight, 

And the splendor of thy sunshine, 

And thy plowing, and thy reaping; 

In the rocks I'll sink the moonbeams, 

Hide the sun within the mountain,  

Let the frost destroy thy sowings, 

Freeze the crops on all thy corn-fields; 

Iron-hail I'll send from heaven, 

On the richness of thine acres, 

On the barley of thy planting 

 

Poem 43, 305-322 

Reference: http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune43.htm  

רושה פיני. עיצבנו שמיכת קרושה המבוססת על מיתולוגיית קאלוואלה. היא נוצרה יקט קושה זו היא חלק מפרודוגמת ריבוע קר

שנות עצמאות של פינלנד. המידע הכללי והקישורים לכל דוגמאות ריבועי השמיכה נמצאים בפוסט המידע של  100כמחווה ל 

 :של ארטיניבבלוג לסרוג יחד קאלוואלה 

en-www.arteeni.fi/kalevalacal 

  

http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune43.htm
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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 עוצב ע"י מאאריט לאינונן –'ה הגהמארחת של פו

 מידע:

 ירוק זית 9963ירוק יער,  8947אפור כהה,  203. צבעים: Menita lasseחוט: 

 תכים בשימוש והסברים

 עין שרשרת  ע"ש 

 עין שטוחה  עש"ט 

 חצי עמוד  ח"ע 

 עמוד מקוצר  עמ"ק 

 'ללפף פעם אחת( עמוד  עמ( 

 פעמיים( ללפףעמוד כפול )  עמכ"פ 

 עמוד חובק אחורי  עמ' ח"א 

 עמ' באותו תך 3מקבץ עם             מקבץ 

 לולאה אחורית  ל"א 

 תכים מיוחדים:

 מהמסרגה(. סופריםהשלישית ) בע"שועמ"ק  יהיהשנ בע"שע"ש, ח"ע  3: פיקה מיוחדת 

: עמ', פיקה מיוחדת, עמוד, פיקה מיוחדת, עמ', פיקה עמ' ופיקה מיוחדת בין העמודים 4עשית עם נ קבוצת פיקות

 מיוחדת, עמ'.

 להכניס את המסרגה ללולאה השלישית מאחורי התך = הלולאה שמתחת ללולאה : סריגה בלולאה השלישית

 .דרכה האחורית של התך, למשוך חוט

     

 טיפים לקריאת הדוגמה
 צד שלם והיא תכיל הוראות מרובות.לן. זוהי בדרך כלל חזרה בין הכוכביות מספר הפעמים המצוי *_* לחזור על ההוראות

 בסוגריים כמספר הפעמים המונחה.)...( לחזור על ההוראות  

 טקסט בהטייה: אתם יכולים למצוא טיפים שיעזרו לכם לאורך הדוגמה, לדוגמה ספירת תכים.

מות, אבל אתם נקודות מסוי שגי" )ראו תכים מיוחדים( כדי להדלולאה השלישיתבאו " אחוריתבלולאה ה נסרגיםחלק מהתכים 

יכולים לבחור לסרוג את החלקים האלה כפי שאתם מעדיפים. אתם יכולים לבחור האם לסרוג תך עומד או ע"ש כדי להתחיל 

סיבוב. אם אתם סורגים ריבוע בצבע יחיד, אין צורך לחתוך את החוט מכיוון שאתם יכולים לעבור בעש"ט לנקודת ההתחלה 

 הבאה.

 זכויות יוצרים:

, שומרת את הזכויות לכל העיצוב, התמונות והדוגמה. אין לכם זכות להעתיק, לערוך, Maarit Leinonen לאיונן אני, מאריט
לשתף או למכור את הדוגמה הזו בשלמותה או חלקים ממנה. אתם יכולים לשתף את הקישור לדוגמה הזו. אתםיכולים למכור 

 תנו לי קרדיט כיוצרת. תודה לכם!את הפריט שהכנתם בעצמכם המבוסס על הדוגמה הזו כל עוד ת
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 דוגמה -ג'ה ההמארחת של פו

 

, 

 11ע"ש(  1)עמכ"פ, , ע"ש[ 1]נספר כעמכ"פ ו ע"ש  5 ]טבעת קסם[,להתחיל עם ירוק יער ולעשות טבעת קסם  .1

ע"ש הרביעית. למשוך את חבילת החוט דרך הלולאה האחרונה בעש"ט עם הקסם ולסגור להדק את טבעת  פעמים,

 אבל לא לגזור עדיין את החוט. לאבטח את הקצה של טבעת הקסם כראוי. ,לאבטח קצהכדי 

 ע"ש 12עמכ"פ ו  12: כוללת ספירת תכים 

 

 

, ]להשאיר את החוט הירוק יער מחכה מאחורי העבודה[ח"ע עומד ברווח ע"ש הקרוב ביותר  ולסרוגלקחת ירוק זית  .2

עש"ט בח"ע הראשון. עם לחזור לאורך כל הסיבוב ולסגור  ,(מיוחדת , )ח"ע ברווח ע"ש הבא, פיקהמיוחדת פיקה

 חוט. לנתק

 ח"ע 12ו  מיוחדות פיקות 12 :כוללת ספירת תכים 

 

ע"ש, ח"ע ל"א בעמכ"פ הבא.  2בל"א של עמכ"פ מהסיבוב הראשון, * 1להמשיך עם חוט ירוק יער. לסרוג ח"ע עומד .3

ע"ש ולדלג על  2תכים, עמ',  2ע"ש ולדלג על  2)ספירה מהמסרגה(,  7ה  בע"שע"ש, עמ"ק  15: "הכוכב"של  קודקוד

פעמים  3מהסיבוב הראשון ולסרוג ח"ע ל"א בעמכ"פ הבא*. לחזור  אחד ע"ש. לדלג על עמכ"פ 2תכים, עמכ"פ,  2

 עש"ט בח"ע הראשון ולנתק חוט.עם נוספות. לסגור 

 ם של ע"ש בין הפינותירווחים קטנ 4ו  םיגדול "כוכב קודקודי" 4 :כוללת ספירת תכים

 

    
 

 עמ' עומד + עמ'(. אוע"ש+עמ'  3עמ' )= 2אפור כהה לסרוג *חוט הכוכב" ועם  קודקודלרווח ע"ש הראשון של " עבורל .4

עמ', עמ' בנקודת החיבור של  2עמ' ברווח ע"ש הבא, עמ' בעמ',  2עמ' באותו תך שכבר מכיל את עמכ"פ ירוק יער, 

עמ'  2עמ' ברווח ע"ש, עמ' בעמ',  2הכוכב". עמ' בעמ"ק,  קודקודעמ'( ברווח ע"ש בראש " 4ע"ש, עמ',  4, )עמ"קה

 3* -* מ ש האמצעי מהסיבוב הקודם יישאר ריק. לחזוררווח ע"ע"ש*.  1ע"ש, ווח עמ' בר 2ברווח ע"ש, עמ' בעמכ"פ, 

 עש"ט בעמ' הראשון. לנתק חוט.עם פעמים נוספות, לסגור 

 .םובראש םכוכב", ע"ש ביניה קודקודעמ' בכל " 26 :כוללת ספירת תכים

 

                                                           
1
 או ע"ש וח"ע  )הערת המתרגמות( 
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 קודקודיהערה: בסיבוב זה אתם יכולים לבחור האם לסרוג את השרשראות לפני " .5

, זה ישפיע על המראה של הריבוע. אתם יכולים לראות את התוצאות םהכוכב" או מאחוריה

ירוק זית ולסרוג *ח"ע )הח"ע הראשון הוא ח"ע עומד(  חוט השונות בתמונות למטה. לקחת

ע"ש, )עמ', פיקה מיוחדת, עמ', פיקה  3מהסיבוב הראשון,  החופשי "א של העמכ"פלב

(, 4הכוכב" )מסיבוב  קודקודיברווח בין " ]קבוצת פיקות[עמ', פיקה מיוחדת, עמ'( מיוחדת, 

 חוט. עש"ט ולנתקעם ע"ש*. לחזור לאורך כל הסיבוב, לסגור  3

 ע"ש בין קבוצות הפיקות 3+  ח"עע"ש +  3פיקות מיוחדות(,  3עמ' +  4קבוצות פיקות ) =  4: כוללת ספירת תכים 

 

     
 

 

 

 

המיוחדת ע"ש, ח"ע בראש הפיקה  3הראשונה,  המיוחדת עמ' בפיקה –לקחת חוט ירוק יער. לסרוג *)תך עומד(  .6

ע"ש, לדלג  3השלישית, עמ' בלולאה השלישית של העמ' השמיני ב"קודקוד",  המיוחדת ע"ש, עמ' בפיקה 3הבאה, 

, עמ' אחדע"ש, לדלג על תך  3רווח ע"ש(,  תיצור תחמישיעש"ט סביב ראש ה"קודקוד" )העש"ט ה 9, אחדעל תך 

האחורי ]כל התכים שייסרגו בקודקוד של ה"כוכב" ייסרגו בתוך הלולאה השלישית, בצד בלולאה השלישית של העמ'* 

 עש"ט בעמ' הראשון, עדיין לא לנתק את החוט.עם לחזור לאורך כל הסיבוב ולסגור  .של הקודקוד.[

 ע"ש X  3 4תכים,  14סה"כ ספירת תכים: 
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ע"ש, לסרוג קבוצת פיקות  2, ראו תמונה(. צדכל ב עמ' סה"כ 17עמ' בכל רווח ע"ש, עמ' בכל ח"ע ובכל עמ' )= 3* .7

 עש"ט ולנתק חוט.עם פעמים נוספות, לסגור  3ע"ש*. לחזור  2באמצע קודקוד ה"כוכב", שנמצאת בעש"ט 

 ע"ש. X 2 2עמ' בכל צד, קבוצת פיקות בפינות,  17ספירת סה"כ תכים: 

     
 

     
 

 

 8( אחד תךע"ש, לדלג על  1עמ' מהסיבוב הקודם: *)עמ"ק,  17לקחת חוט ירוק זית. להתחיל מהעמ' הראשון מתוך  .8

ע"ש, עמ' ח"א בעמ'  1ע"ש. עמ' ח"א בעמ' הראשון של קב' פיקות,  2ע"ש( ברווח  1, ע"ש, ו )עמ"ק 1פעמים, עמ"ק, 

 3* -* מ ע"ש*, לחזור 1ע"ש,  2פעמים, עמ"ק ברווח  2ע"ש(  1ע"ש )רווח פינתי(, )עמ' ח"א,  3השני של קב' הפיקות, 

 פעמים נוספות, עש"ט בעמ"ק הראשון.

את הצד  ניתן לראותע"ש בכל פינה. ) 3ע"ש בין העמ', למעט  1עמ' ח"א ו  4בכל צד ו  עמ"ק 11כוללת:  ת תכיםספיר

 האחורי של העבודה בתמונה למטה(
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ע"ש( ברווח ע"ש.  2, מקבץלסרוג *)רווח ע"ש השני )ספירה מהעש"ט שאיתה סגרתם את הסיבוב הקודם(, לעש"ט  .9

עמ' ח"א  2עמ"ק ו  2ע"ש( ב  1עמ"ק. )עמ',  1פעמים נוספות. לדלג על  5ע"ש  ים שלברווחע"ש(  2, מקבץ)על לחזור 

ע"ש, לדלג על רווח  2עמ"ק הבאים,  2עמ' ח"א ו  2ע"ש, עמ'( ב  1ברווח ע"ש הפינתי, ) (ע"ש, עמ' 3הבאים. )עמ', 

 . לנתק חוט.מקבץבעש"ט עם פעמים נוספות, לסגור  3* לחזור אחדע"ש 

 הקבוצות האלה. 6כל צד של מעמ'  5ו  מקבצים בכל צד: כוללת םספירת תכי

 

     
 

 

 

 2פעמים נוספות. ברווח  2השני והשלישי. לחזור  המקבץע"ש( ברווח ע"ש בין  2, מקבץחוט אפור כהה לסרוג *)עם  .10

 10ע"ש, עמ' בפינה.  3עמ' סה"כ( ו )עמ',  10ע"ש(. עמ' בכל רווח ע"ש ובכל עמ' עד סוף הצד ) 1ע"ש הבא: )עמ', 

* -* מ ע"ש*. לחזור 2עמ' יחד,  3הקבוצות הראשונות של  2ע"ש, עמ' ברווח בין  1ע"ש(.  2אחרון נופל ברווח העמ' )

 עש"ט. עם פעמים נוספות, לסגור  3

 ' בסה"כ.עמ 12, לפני ואחרי הקבוצות האלה מקבצים 3: בכל צד כוללת ספירת תכים

 

 ע"ש, עמ'( בפינות. 3ע"ש, )עמ',  2עמ' בכל רווח  2לסרוג עמ' בכל תך,  .11

 ע"ש בפינה. 3עמ' +  39 בכל צד: כוללת ספירת תכים
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 KalevalaCAL#במדיה החברתית עם התיוג  שלכם סרוג יחד קאלוואלהשל  תם יכולים לשתף תמונות של הריבועטיפ: א

 


