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 (Nuotiovalkea) אש ואור 
 

 מידע:
ל עחלק מפרויקט קרושה פיני. עיצבנו שמיכת קרושה המבוססת  אריבוע הקרושה הזה הי של דוגמהה

את ושל פינלנד. ניתן למצוא את המידע הכללי  100 -לכבוד יום העצמאות ה קאלוואלההמיתולוגיית 

בבלוג של ארטיני:  קאלוואלהלסרוג יחד  עלהקישורים לכל הריבועים של השמיכה בפוסט המידע 

en-www.arteeni.fi/kalevalacal 

 

של הקאלוואלה,  XLIX -ו XLVII ,XLVIII( runesבפינית( הגיעה מהרונות ) Nuotiovalkeaההשראה לריבוע האש והאור )

 של האש והאור םהאפוס הלאומי של פינלנד. השירים הללו עוסקים בכוח
 

( ואפור כהה olive green 9963(,  ירוק זית )orange 3309בצבעים כתום ) Menita Lasseהריבוע בתמונות נסרג עם חוט 

(dark grey 203 ,המקבצים האופקיים יכולים להיות מתעתעים בהתחלה, אבל אחרי שתבינו את הרעיון .)ערכת יער( )

 תצליחו.

 קיצורים:
 עין שרשרת  ע"ש 

 תך  תך 

 עין שטוחה  עש"ט 

 חצי עמוד  ח"ע 

 עמוד מקוצר  עמ"ק 

 'עמוד  עמ 

 עמוד כפול  עמכ"פ 

 ע"ש, עש"ט לע"ש הראשונה( 3פיקה )  פיקה 

 2 עמ' ביחד 2לסרוג  עמ' יחד 

 

 תכים מיוחדים:
  :אותו התךבע"ש, עמ'(  2 ,עמ')וי = תך וי 

  8מקבצים אופקיים: הוראות בסיבוב 

 

 רמזים וטיפים לגבי ההוראות
של  שלם צדמשל לל המתייחסת חזרה כלל בדרך זוהי. המצוין הפעמים כמספר הכוכביות שבין ההוראות על לחזור* -*

 .הריבוע

 למשל מקבצים.  ,בדרך כלל קצרה יותר)...( לחזור על ההוראות בין הסוגרים כמספר הפעמים המצוין. החזרה הזו 

 רמזים וטיפים שיעזרו לכם לאורך הדוגמה כתובים בצבע סגול ובהטייה

 

 :זכויות יוצרים
על תעתיקו, תשכפלו או  ,(, בעלת כל הזכויות על הדוגמה הזו, תמונות והוראות. בבקשהHeli Isoniemiיסוניאמי )יאני, היילי א

למכור תוכלו גם את הקישור אם אתם רוצים לחלוק את הדוגמה.  לשתף תוכלו. חלקים ממנהאו  בשלמותהתפיצו את הדוגמה 

אותי כמעצבת. תודה!הזכירו , אבל בבקשה ממנה מוצרים שהכנתם

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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 הדוגמה -אש ואור 

 .טבעת פתיחהע"ש, לסגור עם עש"ט ליצירת  5. כתום .1

  , לסגור עם הטבעתתוך בעמ'  15ע"ש )ליצירת העמ' הראשון(,  2, הטבעתח"ע בתוך . כתום. 2

 .עש"ט לע"ש השנייה

   * -* מ *. לחזור עמ' 3ע"ש, לדלג על  5, 2ע"ש, לדלג על עמ', ח"ע בין העמ' מסיבוב  4, 2*ח"ע בין העמ' מסיבוב . כתום .3

 פעמים, לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון.  4בסה"כ 

ע"ש*. לחזור  5עמ' ברווח  6ע"ש,  4ברווח  (ע"ש, ח"ע 5ע"ש, * )ח"ע,  4 של רווחעש"ט לע"ש השנייה  עם להתקדם. כתום .4

 פעמים, לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון. 4* בסה"כ -*מ 

"ע ברווח פעמים, עמ' בעמ', ח 5עם עש"ט למרכז רווח ע"ש, ח"ע סביב השרשרת, *)עמ' בעמ', פיקה( לחזור  לעבור כתום. . 5

 .(dark greyלחוט אפור כהה ) להחליף פעמים, לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון. 4* בסה"כ -* מ לחזורע"ש*. 

רק כדי להסתיר את ) 5ע"ש, ח"ע מאחורי הפיקה האמצעית מסיבוב  7*עמ' בח"ע,   תך הראשון שהואכע"ש  3. אפור כהה. 6

 .השלישית לע"שפעמים, לסגור עם עש"ט  4* בסה"כ -* מ לחזורע"ש*.  7(, םמסויהתך קצת , לא במקום 

 . 6ראש צהוב בתמונה של סיבוב בסיכות עם בתכים המסומנים  פינות וייווצר, 7בסיבוב 

ע"ש, ח"ע בח"ע  6ע"ש, ח"ע ברווח ע"ש,  7(, פינהע"ש, עמ' באותו עמ' ) 7*עמ',  שהוא ראשוןהע"ש כתך  3. אפור כהה. 7

 .לע"ש השלישיתפעמים, לסגור עם עש"ט  4* בסה"כ -*מ לחזור ע"ש*.  7ברווח ע"ש,  ע"ש, ח"ע 6הבא, 

 

 . 7מקבצים אופקיים מתחברים למקומות המסומנים בסיכות עם ראש צהוב כמו בתמונה של סיבוב 

 

הראשון של  תךבעמודים יחד  2או ואז לסרוג עמוד ע"ש, 4בסריגת שרשרת של   להתחילתסרגו מקבצים אופקיים.  ,8בסיבוב 

לסיבוב  יתחברוהמקבצים  .יוצרים את המקבצים האופקיים הללובהוראות  המודגשים. החלקים שרק עכשיו עשיתם השרשרת

לפי ההוראות להלן. תמונות של שלב אחרי שלב הפינתיים העמודים  בראשרווח עיני שרשרת או בחצאי עמודים או עם  7

 מתחת:

 לחבר עם חצי עמוד. 3

 

 . עמוד2

 

 . שרשרת1

 

 

ע"ש, עמ' בע"ש  4 ,, ח"ע בעמ'ע"ש, עמ' בע"ש הראשונה 4*, ח"ע ברווח ע"ש, ע"ש, עמ' בע"ש הראשונה 4*. אפור כהה. 8

ע"ש, עמ'  4 ,בסה"כ פעמים 3, ח"ע ברווח ע"ש( לחזור עמ' יחד בע"ש הראשונה 2ע"ש,  4), ח"ע ברווח ע"ש,הראשונה

לא לסרוג את  פעמים 4* בסה"כ -*מ לחזור  .'*ברווח ע"שח"ע  ,בע"ש הראשונהע"ש, עמ'  4 , ח"ע בעמ', בע"ש הראשונה

 .(ת ההתחלה של המקבץ האופקי הראשוןדנקונה )הראשו לע"ש, לסגור עם עש"ט המקבץ האחרון

 מקבצים אופקיים בכל צד. 7
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ע"ש, עמ'  5בפינה,  ע"ש * )= עמ'( בח"ע 3. ח"ע בפינההעש"ט אל  עם להתקדם. אפור כהה  .9

 2פעמים, עמ"ק ב"רווח ע"ש",  6ע"ש( לחזור  3ע"ש, )עמ"ק ב"רווח ע"ש",  2באותו התך, 

לע"ש השלישית. בעת הסגירה להחליף פעמים, לסגור עם עש"ט  4* בסה"כ -* מ לחזורע"ש*. 

 לחוט בצבע ירוק זית.

ח"ע ברווח ע"ש,  3( בפינה, ח"ע בעמ', ח"ע 2ע"ש,  2ח"ע,  2, )בעמ'ע"ש, *ח"ע  1, ירוק זית. 10

פעמים בסה"כ, לסגור עם עש"ט לח"ע  4* -* מ ח"ע ברווח ע"ש*. לחזור 3פעמים,  6ח"ע ברווח ע"ש( לחזור בסה"כ  4)

 הראשון. 

 ע"ש בפינה 2ח"ע בכל צד +  36

 8ח"ע( לחזור  3ח"ע, )וי, לדלג על  4ע"ש, וי( בפינה, לדלג על  2עש"ט לרווח ע"ש בפינה, *)וי,  להתקדם עם. ירוק זית .11

, כפעמים בסה" 4* -*מ ,  לחזור ע"ש= עמ' 3עם  , מתחיליםכאשר סוגרים את הוי הראשוןח"ע*.  3פעמים, לדלג על 

 לסגור עם עש"ט לע"ש השלישית. 

10 X   +  ע"ש בפינה. 2תכי וי בכל אחד מהצדדים 

. הע"ש בפינרווח ח"ע( בכל  2ע"ש,  2ח"ע,  2) לסרוגע"ש. של כל אחד מהרווחים ב. ח"ע בכל אחד מהעמ' וירוק זית .12

 .להחליף לחוט אפור כהה

 ע"ש בפינה.  2ח"ע בכל אחד מהצדדים +  34

 עמ'( בכל רווח ע"ש בפינה. 2ע"ש,  2עמ',  2)לסרוג . ע. עמ' בכל ח"אפור כהה  .13

 ע"ש בפינה. 2עמ' בכל צד +  38

 

 

 

 

 3סיבוב 

 

 תמונות שלב אחרי שלב

 

 4סיבוב  
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 5סיבוב  

 

 

 6סיבוב  

 

 7סיבוב 

 

 8סיבוב  
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 11סיבוב  

 

 

 

 מוכן! 

 

 

 

 

את קצוות החוטים. אתם יכולים לקבע את הריבוע אם אתם רוצים. אם כי הוא יהיה טוב מספיק לחיבור  להכניסנגיעות סופיות: 

 גם בלי קיבוע. 

 עבודה טובה! הריבוע שלכם מוכן, אני מקווה שאהבתם אותו 

 

 .KalevalaCAL# את התמונות של ריבוע הקאלוואלה שלכם עם התיוג לשתףהערה: אתם יכולים 


