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לסרוג יחד קאלוואלה

לידת העולם Maailman Synty -
סוליי אולמארי Soile Olmari -

רקע
השיר הראשון של הקאלוואלה היווה עבורי השראה .הריבוע שלי מתאר את "האוקיינוס הקדום" ובמיוחד את המערכה
בה ברווזה בונה את קינה ומטילה ביצים על הברך של המים .עולם מתחיל להיווצר סביב הביצים.
Thence she flies and hovers slowly,
Lightly on the knee she settles,
Finds a nesting-place befitting,
Where to lay her eggs in safety.
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Here she builds her humble dwelling,
Lays her eggs within, at pleasure,
Six, the golden eggs she lays there,
;Then a seventh, an egg of iron
http://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune01.htm

דוגמת ריבוע הקרושה הזה היא חלק מפרויקט קרושה פיני .עיצבנו שמיכת קרושה המבוססת של מיתולוגיית
קאלוואלה .יצרנו אותה לכבוד יום העצמאות ה 100-של פינלנד .ניתן למצוא את המידע הכללי אודות הפרויקט ,כמו גם
את הקישורים לכל הריבועים של השמיכה בפוסט המידע בבלוג של ארטייני.
אני רוצה להודות על ההזדמנות לקחת חלק בצוות העיצוב של לסרוג יחד קאלוואלה .אני במיוחד למדתי לעצב דוגמה.
ולכן אני רוצה להודות לבודקים עבור ההדרכה שלהם וההערות הנחוצות.

לידת העולם  - Maailman synty -מעצבת סולי אולמארי ( )Soile Olmari
אחרים
אתם תצטרכו מספרים ,סמני תכים ומחט רקמה כדי לאבטח את הקצוות .לסיים את הריבוע עם קיבוע ואידוי .הריבוע
יחסית קל עבור סורגים יותר מנוסים ,בעלי ניסיון בתכים שונים ומגוון של לולאות .המתחילים יכולים לחוש הצלחה אם
הם מוכנים ללמוד.

חוטים וצבעים
 : Menita Lasseסיבוב  1-3צהוב  ,yellow 2317סיבוב  4-5כחול משמר  ,petrol blue 8962סיבוב  6-7אפור
כהה  ,dark grey 203סיבוב  8ירוק זית  ,olive green 9963סיבוב  9ירוק יער  ,forest green 8947סיבוב 10-11
אפור כהה  ,dark grey 203סיבוב  12-13ירוק זית  ,olive green 9963סיבוב  14כחול משמר ,petrol blue 8962
סיבוב  15-16אפור כהה  .dark grey 203הביצה האחרונה כתום .orange 3309
תכים וקיצורים
ס' = סיבוב
ע"ש = עין שרשרת
עש"ט = עין שטוחה
ח"ע= חצי עמוד
עמ"ק= עמוד מקוצר
עמ' = עמוד (ליפוף )1
עמכ"פ= עמוד כפול ( 2ליפופים)
ל"א = לולאה אחורית בלבד
עמ"ק ח"ק =עמוד מקוצר חובק קדמי
פופקורן = ( 5עמודים)
תך פאף = תך פאף מסביב לעמוד ,ראו תכים מיוחדים
מקבץ = מקבץ
ח"ע ל"א = חצי עמוד בלולאה האחורית
עמ"ק ל"א = עמוד מקוצר בלולאה האחרונית
* = *-חזרה
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תכים מיוחדים
עמוד מקוצר חובק קדמי (עמ"'ק ח"ק) :ללפף חוט סביב המסרגה ,להכניס את
המסרגה מתחת לגוף התך ,ללפף ,להוציא לולאה .שלוש לולאות על המסרגה,
ללפף חוט על המסרגה ,למשוך דרך כל הלולאות על המסרגה.
פופקורן :לסרוג  5עמ' באותו תך .להוציא את הלולאה מהמסרגה .להכניס את
המסרגה שלכם מקדימה אחורה מתחת לראש  2הלולאות של העמוד הראשון בקבוצה .לתפוס את הלולאה
שהוצאתם עם המסרגה ולמשוך אותה דרך התך.
תך פאף מסביב לעמוד :לסרוג עמ' ,להשאיר לולאה רופפת ,להכניס את המסרגה מקדימה אחורה מאחורי גוף
העמוד  ,למשוך לולאה רופפת *ללפף חוט ,להכניס מסרגה מקדימה אחורה ומקדימה לגוף העמוד ,ללפף חוט למשוך
לולאה* .לחזור מ * *-עוד פעם אחת ,לשמור על כל הלולאות רופפות .ללפף חוט ,למשוך דרך כל  7הלולאות 1 ,ע"ש.
מקבץ :בדוגמה זו יש התייחסות למקבץ של  2או  3עמודים .העמודים נסרגים באותו תך והמשיכה האחרונה נעשית
דרך  2או  3עמ' כדי ליצר מקבץ.
חצי עמוד בלולאה אחורית (ח"ע ל"א) :חצי עמוד בלולאה האחורית בלבד.
עמוד מקוצר בלולאה אחורית (עמ"ק ל"א) :עמוד מקוצר בלולאה האחורית בלבד.
טבעת קסם :לכרוך חוט סביב האצבע ,להכניס את המסרגה לתוך הלולאה מקדימה לאחורה ,ללפף חוט ולהוציא
לולאה 1 ,עין שרשרת וכמות המצוינת של חצאי עמודים .לסגור עם עין שטוחה אל עין השרשרת הראשונה .להדק את
הטבעת ע"י משיכה של זנב החוט .להשאיר את זנב החוט לסיומת.
פינה :בפינה לסרוג  2תכים שמצוינים  2 +עיני שרשרת  2 +תכים שמצוינים ,אלא אם נאמר אחרת.
זכויות יוצרים
אני SOILE OLMARI ,בעלת הזכויות לכל התרשים ,התמונות וההוראות .אין לאיש זכות להעתיק ,לשנות ,להפיץ או
למכור את הדוגמה ,כולה או חלקה .אם ברצונכם לשתף את הדוגמה ,אתם יכולים לשתף את הקישור לבלוג
 www.somateko.blogspot.fiאם אתם רוצים לחלוק את הדוגמה איפשהו .אפשר למכור את התוצר עבודת היד ,כל
עוד הזכרתם אותי כמעצבת .תודה!

לידת העולם  Maailman synty -דוגמה
.1

צהוב :בתוך טבעת קסם 1 ,ע"ש 11 ,ח"ע ,לסגור עם עש"ט לע"ש הראשונה.
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.2

צהוב סיבוב פופקורן 3 :ע"ש (נספר כעמ' הראשון של הפופקורן)4 ,
עמ' באותו התך ולסגור לפופקורן (פופקורן ראשון נסרג) 3 .ע"ש ,לדלג
על ח"ע אחד .פופקורן 3 ,ע"ש ,לדלג על ח"ע אחד .לחזור עד שנסרגו
סה"כ של  6פופקורן ו  6רווחים של  3ע"ש .לסגור עם עש"ט לפופקורן
הראשון.

.3

צהוב 1 :ע"ש 1 ,ח"ע בראש הפופקורן 3 ,ח"ע ברווח ע"ש ,ח"ע בפופקורן ,לחזור על ח"ע עד לסוף עם סה"כ
 24ח"ע .לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון ,לנתק חוט ולאבטח קצוות .החלפת צבע לכחול משמר.
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.4

כחול משמר סיבוב מקבצים 2 :ע"ש ועמ' בח"ע בראש הפופקורן (נספר
כמקבץ  2עמ' יחד ראשון) 1 ,ע"ש ,מקבץ  2עמ' יחד באותו תך .אחרי
שני מקבצים של  2עמ' יחד 1 :ע"ש ,לדלג על ח"ע אחד ,מקבץ  2עמ'
יחד 1 ,ע"ש ,לדלג על ח"ע אחד .לחזור על שני מקבצים של  2עמ' יחד,
 1ע"ש ,לדלג על ח"ע ,מקבץ  2עמ' יחד 1 ,ע"ש לדלג על ח"ע; עד שיש
סה"כ  18מקבצי עמ' יחד (( X 6שני מקבצים של  2עמ' יחד)X 6 ,
מקבץ  2עמ' יחד) .לסגור עם עש"ט למקבץ העמ' הראשון.

.5

כחול פטרול 1 :ע"ש (נספר כח"ע בראש מקבץ) ,ח"ע בין שני המקבצים של  2עמ' יחד ,ח"ע בראש המקבץ2 ,
ח"ע ברווח ע"ש ,ח"ע בראש המקבץ,,לחזור עד לסוף הסיבוב עם סה"כ  48ח"ע לסגור את התך האחרון עם
עש"ט לע"ש הראשונה .לנתק חוט כחול משמר ,לאבטח קצוות ,החלפת צבע לאפור כהה.
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.6

אפור כהה :להתחיל עם מקבץ :לסרוג באותו תך  2ע"ש  2 +עמ' =
מקבץ אחד 4 .ע"ש ,עש"ט בח"ע השלישי אחרי המקבץ 4 ,ע"ש ,מקבץ
בח"ע השלישי אחרי העש"ט .לחזור עד לסוף הסיבוב עם  8מקבצים ו
 16מרווחים של  4ע"ש בסה"כ .לסגור עם עש"ט למקבץ הראשון.

.7

אפור כהה 1 :ע"ש בראש המקבץ (נספר כח"ע)  4 +ח"ע ברווח ע"ש  1 +ח"ע דרך התך מסיבוב [ .5התך
מסיבוב  6יוסתר] 4 ,ח"ע ברווח ע"ש  1 +ח"ע בראש המקבץ .לחזור עד לסוף הסיבוב ,לדלג על תך אחד.
לנתק חוט ולאבטח קצוות .ולבצע החלפת צבע לירוק זית .לסגור את התך האחרון עם עש"ט בע"ש הראשונה.
ספירת תכים 80 :תכים.
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.8

ירוק זית סיבוב פינות :הפינה הראשונה (עמכ"פ) נופלת בראש המקבץ
בסוף הסיבוב הקודם .למקם סמני תכים בפינות האחרות .הפינות
נסרגות בראש המקבץ וביניהן יש רווחים של  4ע"ש ומקבץ אחד
(מסיבוב  4 .)7ע"ש (נספר כעמכ"פ פינתי ראשון) * .בכל הפינות (3
עמכ"פ 2 ,ע"ש 3 ,עמכ"פ) באותו התך .לדלג על  3ח"ע ,לסרוג  3עמ'  1+עמ"ק  1 +ח"ע  3 +עש"ט  1 +ח"ע
 1 +עמ"ק  3 +עמ' ,לדלג על  3ח"ע .*.לחזור מ * *-בסה"כ  4פעמים.
הערה! רק בסיבוב זה יהיה  3 X 2עמכ"פ בפינות ,לסגור את התך האחרון עם עש"ט לעמכ"פ הראשון .לנתק
חוט ולאבטח קצוות ולהחליף לצבע ירוק יער .ספירת תכים  21תכים בכל צד.

.9

ירוק יער 1 :ע"ש 2 ,ח"ע בל"א  2( +ח"ע 2 ,ע"ש 2 ,ח"ע) בפינה .לדלג על התך החבוי הראשון אחר הפינה.
 18ח"ע ל"א בכל צד  +פינות 24 ,תכים בכל צד (כולל  2ע"ש בפינה) .לסגור את התך האחרון עם עש"ט לע"ש
הראשונה .לנתק חוט ולאבטח קצוות ,להחליף צבע לאפור כהה.
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.10

אפור כהה 2 :ע"ש  4+עמ"ק ל"א  2( +עמ"ק 2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק) בפינה .בכל הצדדים לסרוג  21עמ"ק ל"א +
פינות .לדלג על התך הראשון החבוי .ספירת תכים  27תכים בכל צד (כולל  2ע"ש בפינה) .לסגור עם עש"ט
לע"ש השנייה.
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.11

.12

אפור כהה 1 :ע"ש  5 +ח"ע  2( +ח"ע 2 ,ע"ש 2 ,ח"ע) בפינה .בכל אחד
מהצדדים לסרוג  24ח"ע  +פינה .לדלג על התך הראשון .ספירת התכים
 30תכים כל צד (כולל ה  2ע"ש בפינה) .לסגור עם עש"ט לע"ש .לנתק
חוט ולאבטח קצוות.

ירוק זית סיבוב תכי פאף :להתחיל באחת הפינות .בפינה ( 3ע"ש (נספר כעמ' הראשון של הפינה)  1 +עמ',
 2ע"ש 2 ,עמ') .אחרי הפינה 1( :ע"ש ,לדלג על  2תכים (לא לשכוח את התך הראשון החבוי שמסתתר)) ואז
 1תך פאף 1 ,ע"ש ,לדלג על תך אחד 1 ,עמ' 1 ,ע"ש ,לדלג על תך אחד .לחזור עד שנותר תך אחד לפני
הפינה[ ,תך פאף נופל בתך האחרון לפני הפינה ובתך הראשון אחרי הפינה ,ע"ש] 2( .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ')
בפינה .לחזור בכל הצדדים .לסגור את התך האחרון עם עש"ט לעמ' הראשון .בכל הצדדים ,יש תכי פאף
ועמודים ,יחד  13תכים .ספירת תכים  33תכים בכל צד (כולל  2ע"ש בפינה).
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.13

.14

ירוק זית :לסרוג ח"ע בין העמ' בפינה  2 ( +ח"ע 2 ,ע"ש 2 ,ח"ע) בפינה .לדלג על תך אחד לפני ואחרי הפינה.
לסרוג  29ח"ע בכל צד  +פינה .בכל אחד מהצדדים :ח"ע בין העמ' בפינה ,ואז ,ברווח ע"ש ,בראש הפאף,
ברווח ע"ש הבא ובעמ' .לסגור את התך האחרון עם עש"ט לח"ע הראשון .ספירת תכים  35תכים בכל צד (כולל
 2ע"ש בפינה) .לנתק חוט ולאבטח קצוות.

כחול משמר :להתחיל באחת הפינות 2 :ע"ש  1 +עמ"ק 2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק (= פינה ראשונה)  3 +ע"ש ,לדלג
על  3ח"ע .עמ"ק ח"ק ב  27התכים הבאים  3 +ע"ש ,לדלג על  3ח"ע 2( ,עמ"ק 2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק) בפינה.
לחזור בכל פינה וצד .לסגור עם עש"ט לע"ש[ .אם ממשיכים באותו צבע ,עם  2עש"ט לעבור לפינה הבאה].
ספירת תכים  39תכים בכל צד (כולל  2ע"ש בפינה) .לנתק חוט ולאבטח קצוות.
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.15

אפור כהה :להתחבר ברווח  2ע"ש בפינה *  2ח"ע בפינה ,לדלג על התך הראשון בכל צד .ח"ע  3 +ע"ש .לדלג
על כל התכים ביניהם .לסרוג  27ח"ע ל"א בכל צד  3 +ע"ש  1+ח"ע * .לחזור מ * *-בסה"כ  4פעמים .לסגור
את ח"ע האחרון לח"ע הראשון .ספירת תכים  37תכים בכל צד .עם עש"ט לעבור לח"ע השני שנסרג באותו
התך.

.16

אפור כהה 3 :ע"ש (נספר כעמ' הראשון של הפינה) ,באותו תך ( 2 +ע"ש 1 ,עמ') * .עמ' 3 ,עמ' ברווח ע"ש,
לדלג על תך אחד ,עמ' ב  26התכים הבאים 3 ,עמ' ברווח ע"ש ,לדלג על תך אחד ,עמ' בתך הבא( ,עמ'2 ,
ע"ש ,עמ') בפינה* .לחזור מ * *-בסה"כ  4פעמים .ספירת תכים  38תכים בכל צד (כולל  2ע"ש בפינה) .לסגור
עם עש"ט לע"ש השלישית בתך הראשון בפינה .הריבוע כמעט מוכן ,רק הביצה האחרונה.
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 .17כתום :החליפו למסרגה דקה יותר (למשל  2.5מ"מ) כדי לסרוג את הביצה השביעית לתוך טבעת
הקסם 12 :ח"ע לאורך השוליים של טבעת הקסם .עמ' בכל תך שני ( 6עמ') .לסגור עם עש"ט לחבר את כל
העמ' ביחד וכך לסגור את הביצה .לאבטח בצד האחורי.
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מזל טוב - Maailman synty ,לידת העולם מוכן .אני מקווה שנהניתם מהמסע איתי.
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