Charlotte’s Dream
החלום של שרלוט
תורגם ע"י מיקי קוכמן ,שיר אבן זוהר ,שרון נבו ,איריס פייט ,שרית גרינברג
הוראות באנגלית זמינות כאן .

השמיכה הזאת נסרגה ע"י החברה היקרה שלי ג'ני ומורכבת מ  12ריבועי שרלוט ב  12צבעים שונים .היא תחומה עם אימרת
פופקורנים פשוטים .מתחילת הריבוע הראשון ,השמיכה הזאת הציתה את דמיוני .אני ממשיכה לדמיין אותי יושבת עליה מתחת
לעץ ענק ,קוראת ספר טוב בעוד אור השמש מרצד על הדפים.
ג'ני ואני בילינו שעות מאושרות רבות בבחירת הצבעים ,פטפוטים על השם ,וגונחות ומתפעלות מכל ריבוע בודד .אני מקווה
שהפרויקט הזה יביא לכם שמחה בדיוק כפי שהוא הביא לנו.
ריבוע שרלוט עוצב במיוחד ל  .67 Blankets for Mandela Dayאני רוצה להודות לחברי ג'ון קלי שאפשר לי להשתמש בגרסה
קטנה יותר של הפרח שהוא עיצב עבור דוגמת פריחת המנדלה שלו.
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חומרים
•

מסרגת קרושה  3.5מ"מ.

•

)Scheepjes Stonewashed (Sport weight/#2
•

צבעים מנוגדים (צמ)  /צבע א'  2 -כדורים ( 220מטר) מכל רוז קוורץ ( ,)820ג'ספר צהוב ( ,)809לילך קוורץ
( ,)818גרנט ( ,)810עמוק אמטיסט ( ,)811לימון קוורץ ( ,)812קרנליאן ( ,)823אמזונייט ( ,)813קנדה ג'ייד
( ,)806כחול אפטיט ( ,)805קורל ( ,)816וירוק אגת ()815
Rose Quartz (820), Yellow Jasper (809), Lilac Quartz (818), Garnet (810), Deep Amethyst (811), Lemon
Quartz (812), Carnelian (823), Amazonite (813), Canada Jade (806), Blue Apatite (805), Coral (816), and
)Green Agate (815

•

צבע ראשי ( 1צר / )1צבע ב'  12 -כדורים ( 1500מטר) של אבן ירח ()801
)Moon Stone (801

•

צבע ראשי ( 2צר / )2צבע ג'  12 -כדורים ( 1450מטר) של קוורץ מעושן ()802
)Smokey Quartz (802

* הריבוע הזה עוצב במקור בשימוש בצבעים שהתייחסנו אליהם צבע א' ,צבע ב' וצבע ג' .להדרכה המצולמת הזאת עבור כל
ריבוע בודד תחליפו את צבע א' ב צמ ,צבע ב' ב צר 1וצבע ג' ב צר 2כפי שמופיע למעלה.
ערכות חוטים לפרויקט הזה אפשריות מ ( Wool Warehouseמציע משלוחים בין לאומיים וכולל הוראות מודפסות של הפרויקט).
אתם יכולים לרכוש  Stonewashedמ ( Scheepjesהולנד).
קיצורים ותכים בשימוש
•

ע"ש  -עין שרשרת

•

ח"א  -חובק אחורי (להכניס את המסרגה מאחור קדימה סביב הניצב של התך הנדרש ולסיים את הפעולה כרגיל).

•

צמ  -צבע מנוגד

•

עמ' -עמוד

•

ח"ק  -חובק קדמי (להכניס את המסרגה מקדימה אחורה סביב הניצב של התך הנדרש ולסיים את הפעולה כרגיל)

•

עמ"ק  -עמוד מקוצר

•

צר  -צבע ראשי

•

ח"ע  -חצי עמוד

•

עש"ט  -עין שטוחה

•

תך/תכים

את שאר הקיצורים והתכים תמצאו בחלקים הפרטניים של הריבועים (ראו ריבועי שרלוט למטה).
סימני פיסוק
* כוכבית מציינת הוראות חוזרות .יהיה עליכם לחזור על כל ההוראות בין הכוכביות כמספר הפעמים שצוין .אלה חזרות קשיחות
ויורכבו מהוראות מרובות.
סוגריים () מציינים חזרות .יהיה עליכם לחזור על ההוראות בסוגריים כמספר הפעמים שצוין .זאת חזרה ברמה נמוכה יותר.
סוגריים משמשים גם כדי להצביע על קבוצה של תכים שצריך לסרוג אל אותו תך  /רווח.
בסוף שורה  ,18הריבוע שלכם צריך להיות בגודל של  20ס"מ .כל ריבוע מוכן צריך להיות בגודל  42ס"מ.

מידות
 172ס"מ  130 Xס"מ.
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הערות
הפרח המרכזי של הריבוע הזה הוא בעל מרקם ומורם מעט מעל פני השטח .כאשר רק סרגתם את הפרח ,הוא יראה כאילו הוא
בולט מאוד (בגלל כל התכים החובקים הקדמיים האלו) אבל ,עם התקדמות הפרח ,זה יהיה פחות מורגש .בעת השימוש ,הפרח
ישטתח למטה עוד יותר ,אבל זה תמיד יישאר מורם מעט מעל פני הריבוע.
אם תמצאו כי הפרח שלכם בולט הרבה ושאר הריבוע שלכם מסרב להיות 'מרובע' בסיבוב  ,18אתם עושים את עיני השרשרת
שלכם חזקים מדי ,ואתם תצטרכו לשחרר את מתח הסריגה שלכם בסריגת עיני השרשרת שלכם או שתשתמשו במסרגת
קרושה גדולה יותר רק עבור עיני השרשרת.

מקורות
הוסיפו את ההוראות ל  Ravelry Queueשלכם.

הוראות
ריבועי שרלוט
אתם תצטרכו לסרוג  12ריבועים ,תוך שימוש בצבעים מנוגדים (צמ) שונים עבור כל ריבוע .למטה אתם תמצאו את הקישורים
לשלושת החלקים של ריבוע שרלוט (פורסם בתחילת השנה) ,וכן שני סיבובים נוספים יתווספו לכל ריבוע לפני החיבור .יש לזכור
לרשום את הצבעים (לעיל) בעת סריגת הריבועים שלכם.
•

סיבובים  :1-18ריבוע שרלוט חלק  20 - 1ס"מ בסיום של חלק ( 1בדיקת קנה מידה).

•

סיבובים  :19-28ריבוע שרלוט חלק 2

•

סיבובים  :29-36ריבוע שרלוט חלק  - 3לא לנתק את החוט בסיום סיבוב !36

•

סיבוב  37ו  :38סיבובים נוספים יפורטו בהמשך

חלק 2

חלק 1
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סיבוב ( 37צמ)
עש"ט לרווח  2ע"ש הפינתי הבא 2 .ע"ש (נספרות כ עמ"ק)( .עמ"ק 2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק) לתוך אותו רווח  2ע"ש פינתי .זאת הפינה
הראשונה שיצרתם.
* לדלג על התך הראשון (החבוי) .עמ"ק בכל אחד מה  85התכים הנותרים לרוחב 2( .עמ"ק 2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק) ברווח  2ע"ש
הפינתי הבא * .לחזור מ * עד *  3פעמים נוספות ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לראש 2
ע"ש הראשונות .לנתק חוט ולהכניס קצוות.
ספירת תכים 356 :עמ"ק ו  4רווחים פינתיים של  2ע"ש { 89עמ"ק בכל צד}

סיבוב ( 38צמ)
לחבר את החוט ע"י סריגת ח"ע באחד מהרווחים הפינתיים של  2ע"ש 2( .ע"ש ,ח"ע) באותו רווח  2ע"ש .זאת הפינה הראשונה
שיצרתם.
*עמ"ק ח"א מסביב לכל תך ( .ח"ע 2 ,ע"ש ,ח"ע) ברווח  2ע"ש הפינתי הבא *.לחזור מ * עד *  3פעמים נוספות ,בלי לסרוג את
הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור עם עש"ט לראש  2ע"ש הראשונות .לנתק חוט ולהכניס קצוות.
ספירת תכים 8 :ח"ע 356 ,עמ"ק ו  4רווחים פינתיים של  2ע"ש { 2ח"ע ו  89עמ"ק בכל צד}
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החלטה לגבי הפריסה שלכם
כאשר סיימתם לסרוג את כל  12הריבועים ,אתם צריכים לחבר אותם אחד לשני .אני הולכת להראות לכם איך אנחנו החלטנו
לעשות את הפריסה שלנו ,אבל אתם חופשיים לשנות את מיקום הצבעים .אם תחליטו להזיז את הצבעים ,תשתדלו לא למקם
יותר מידי צבעים בהירים או כהים קרוב אחד לשני כי השמיכה תראה קצת עקומה.

חיבור הריבועים
לחיבור הריבועים משתמשים בחיבור (ח"ע 1 ,ע"ש ,לדלג על  .)1זה
ייצור תפר שטוח על הצד הקדמי של העבודה שלכם אשר ייראה כמו
תפרים קטנים .בצד האחורי של העבודה שלכם ,התפר יבלוט (אבל
לא באותה מידה כמו לסרוג ח"ע בכל תך) .התפר הזה הוא גמיש
באופן סביר ,בתנאי שאתם לא סורגים את עיני השרשרת חזק מדי.
הריבועים מתחברים ברשת .תעשו את כל החיבורים האופקיים קודם,
ואחריהם את החיבורים האנכים .אלא אם צוין אחרת ,אתם צריכים
להכניס את המסרגה שלכם לשתי הלולאות של שתי השכבות עבור כל
תך מצוין .כדי לעשות את זה יותר קל להבנה ,אני מספרתי את
הריבועים מ  1עד  ,12החל בפינה השמאלית העליונה וכלה בפינה
הימנית התחתונה.
להניח את ריבוע  9על גבי ריבוע  12עם הצדדים הימניים שלהם יחד.
עם לולאת בסיס (צר )1שכבר על המסרגה שלכם ,להתחיל לחבר את
שני הריבועים על ידי סריגת חצי עמוד עומד ברווח  2ע"ש פינתי1( .
ע"ש ,לדלג על התך הבא ,וח"ע בתך הבא) עד שנשאר לכם תך אחד
לפני רווח הפינה הבא 1 .ע"ש ,לדלג על התך האחרון ,וח"ע ברווח  2ע"ש הפינתי הבא 1 .ע"ש לפני חיבור  2הריבועים הבאים.
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להניח את ריבוע  8על גבי ריבוע  11עם הצדדים הימניים שלהם יחד * .לסרוג ח"ע ברווח  2ע"ש פינתי ,לזכור שוב לסרוג דרך
 2הלולאות 1( .ע"ש ,לדלג על התך הבא ,וח"ע בתך הבא) עד שנשאר לכם תך אחד לפני רווח הפינה הבא 1 .ע"ש ,לדלג על
התך האחרון ,וח"ע ברווח  2ע"ש הפינתי הבא 1 .ע"ש* .

בלי לנתק את החוט ,למקם את ריבוע  7על גבי ריבוע  10עם הצדדים הימניים שלהם יחד ולחזור מ * עד * .לנתק חוט ולהכניס
קצוות.

סיימתם עכשיו את הרצועה האופקית הראשונה .לחזור על כל התהליך ,להניח ריבוע  6על גבי ריבוע  ,9ריבוע  5על גבי ריבוע
 ,8ו ריבוע  4על גבי ריבוע  .7ואז לחזור שוב עם  3הריבועים האחרונים.
עכשיו לסובב את העבודה ב  90מעלות כך שתוכלו להתחיל לחבר את הריבועים האנכיים .לקפל את השורה המכילה את
ריבועים  ,9 ,6 ,3ו  12על השורה המכילה את ריבועים  ,8 ,5 ,2ו .11
בדיוק כמו שחיברתם את הריבועים אופקית ,לחזור על ההוראות בין הכוכביות (*) מעל לכל מרובע ,לזכור לסרוג  1ע"ש בין
הריבועים .לנתק כאשר חיברתם את כל ארבעת ריבועים ואז לחזור על התהליך כדי לחבר את ריבועים  ,8 ,5 ,2ו  11לריבועים
 ,7 ,4 ,1ו .10
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הוספת האימרה
עכשיו כשחיברתם את כל הריבועים שלכם אחד לשני ,אתם מוכנים להוסיף את האימרה שלכם .תכי הפופקורן באימרה נוצרים
לאורך  2סיבובים .בסיבוב  ,2אתם תסרגו קבוצות של  5עמודים .בסיבוב  3אתם תהפכו את קבוצת  5העמודים לפופקורנים
ע"י שימוש בתכים חובקים קדמיים.

אימרה סיבוב ( 1צר)1
כאשר מוסיפים את הסיבוב הראשון של האימרה ,רווח  2ע"ש של כל פינה (לאורך הצד של השמיכה) ייספר כתך וצריך לסרוג
לתוכו .רק ארבעת הרווחים של  2ע"ש בפינות של השמיכה יחשבו כרווח  2ע"ש.
לחבר את החוט בסריגת עמ' עומד ברווח  2ע"ש פינתי בתחילת אחד מהצדדים הארוכים( .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו רווח 2
ע"ש פינתי .יצרתם את הפינה הראשונה.
*עמ"ק בכל תך ,זיכרו שהרווחים של  2ע"ש לאורך הצד נספרים כתכים וצריך לסרוג לתוכם 2( .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח 2
ע"ש הפינתי הבא * .לחזור מ * עד * עוד  3פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור בעש"ט לעמ'
הראשון .לנתק חוט ולהכניס קצוות.
ספירת תכים:
•
•

צד ארוך 370 :עמ"ק ו  4עמ'.
צד קצר 277 :עמ"ק ו  4עמ'.

אימרה סיבוב ( 2צר)2
לחבר את החוט בסריגת עמ' עומד ברווח  2ע"ש פינתי בתחילת אחד מהצדדים הארוכים( .עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') באותו רווח 2
ע"ש פינתי .יצרתם את הפינה הראשונה.
*( 2ע"ש ,לדלג מעל  2התכים הבאים ,ולסרוג  5עמ' בתך הבא) עד שנשארים  2תכים 2 .ע"ש ולדלג מעל  2התכים הבאים2( .
עמ' 2 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח  2ש"ע הפינתי הבא *.לחזור מ * עד * עוד  3פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה
האחרונה .לסגור בעש"ט לעמ' הראשון .לנתק חוט ולהכניס קצוות.
ספירת תכים:
•
•

צד ארוך 124 :קבוצות של  5עמ' ו  125רווחים של  2ע"ש (לא כולל הרווחים של הפינות).
צד קצר 93 :קבוצות של  5עמ' ו  94רווחים של  2ע"ש (לא כולל הרווחים של הפינות).

.

אימרה סיבוב ( 3צר)1
כדי לסרוג עמוד מקוצר חובק קדמי מסביב לקבוצת  5עמודים ,ללפף חוט ולהכניס את המסרגה שלכם לתוך רווח  2עיני
השרשרת שלפני קבוצת  5העמודים מקדימה לאחורה .להכניס את המסרגה לתוך רווח  2עיני שרשרת הבא מאחורה לקדימה
כך ש  5העמודים ישענו על ראש המסרגה .להשלים את העמוד כרגיל ,לשים לב שהחוט שאתם סורגים איתו נמצא מעל ה 5
עמודים ,לא מקדימה אליהם .זה ימשוך את ה  5עמודים יחד ויצור פופקורן נקי .אם אתם צריכים עזרה נוספת ,העיפו מבט
בהדרכה שלי .Really Lazy Popcorn

לחבר את החוט בסריגת עמ"ק עומד ברווח  2ע"ש פינתי בתחילת אחד מהצדדים הארוכים( .עמ"ק 2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק) באותו
רווח  2ע"ש פינתי .יצרתם את הפינה הראשונה.
*עמ"ק בשני התכים הראשונים ולסרוג  2עמ"ק ברווח  2ע"ש הפינתי( .לסרוג עמ"ק ח"ק מסביב לקבוצת  5העמ' ,לסרוג  2עמ"ק
ברווח  2ע"ש הבא) עד שסרגתם בתוך כל הרווחים של  2ע"ש .עמ"ק ב  2התכים האחרונים 2( .עמ"ק 2 ,ע"ש 2 ,עמ"ק) ברווח
 2ע"ש הפינתי הבא *.לחזור מ * עד * עוד  3פעמים ,בלי לסרוג את הפינה האחרונה בחזרה האחרונה .לסגור בעש"ט לעמ"ק
הראשון .לנתק חוט ולהכניס קצוות.
ספירת תכים:
•
•

צד ארוך 382 :עמ"ק
צד קצר 289 :עמ"ק
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):והנה החלום של שרלוט מוכן

 בבקשה תייגו אותנו כדי שג'ני ואני, אם תרצו לשתף תמונות של הפרויקט המוגמר.תודה שבחרתם לעשות את השמיכה הזו
!נוכל לראות את זה
Instagram (Dedri): http://instagram.com/barbertondaisy
Instagram (Jenny): http://instagram.com/jennybugs66
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