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 כל יום קורה פה משהו טוב | שעור מלאכה | הדרכה לסריגת פרחי קרושה
סריגה של פרחי קרושה. אמנם הרשת מלאה מהם אבל בחרתי עבורנו חמש דוגמאות פשוטות לסריגה של פרחים מקרושה. יצרתי  –עור מלאכה היום יבש

  רו.לכל פרח הדרכה מסודרת והרי לכם חמישה פרחים שונים. תסרגו אותם מחוטים שונים, בעוביים שונים ותיצרו מהם אינסוף אפשרויות. תהנו ותיצ
  אני מזמינה אתכם להצטרף אלי לכל יום קורה פה משהו טוב.   אתם יכולים להדפיס את ההדרכה ועדיף יותר לצפות ממסך המחשב, הטאבלט או הטלפון

דליה ברנובר   באהבה גדולה  Dalia be happy 
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 פרח ראשון

בעין  : סורגים שש עיני שרשרת, סוגרים1שורה 
 .עלומה

חצאי  5רת, סורגים עיני שרש 2: עולים 2שורה 
לא בכל עין אלא בתוך  -עמודים לתוך השרשרת 

 .הלולאה שנוצרה. סוגרים בעין עלומה

 3( סורגים: 2: בכל עין משורה קודמת )3שורה 
עיני שרשרת, אליפסה )שלושה עמודים שסורגים 

עד החצי, משאירים את העין במסרגה ולבסוף 
 עיני 3סוגרים את שלושת העמודים בעין אחת(, 

שרשרת, סוגרים לתוך אותה עין משורה קודמת. 
 .עוברים לעין הבאה וממשיכים

 תתחדשו
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 פרח שני

בעין  : סורגים שש עיני שרשרת, סוגרים1שורה 
 .עלומה

עיני שרשרת, סורגים עמוד +  3: עולים 2שורה 
 4שמונה פעמים. בתחילת השורה סורגים  X עין

בתוך עיניים שהן כמו עמוד + עין. סורגים 
 .הלולאה. סוגרים בעין עלומה

: בכל עין חופשיה משורה קודמת סורגים 3שורה 
עמודים, שתי עיניים חופשיות ומדלגים לעין  2

פעמים. בתחילת  8הבאה בשורה קודמת. סה"כ 
עיניים )כעמוד( וסוגרים בעין  3שורה עולים 

 .עלומה

מניפות. כל מניפה מורכבת  8: סורגים 4שורה 
ם. כל מניפה נסגרת בעין עלומה, מחמישה עמודי

מתחילה בין שני העמודים משורה קודמת ונסגרת 
 !כמובן בין שני העמודים משורה קודמת

 .תתחדשו
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 :פרח שלישי

בעין  : סורגים שש עיני שרשרת, סוגרים1שורה 
 .עלומה

חצאי עמודים בתוך הלולאה.  6: סורגים 2שורה 
ים מתחילים בשתי עיני שרשרת )כעמוד( סוגר

 .בעין עלומה

: מתחילים בשתי עיני שרשרת. בכל חצי 3שורה 
חצאי עמוים.  2עמוד משורה קודמת סורגים 

עיני השרשרת לתחילתת הסריגה  2סה"כ, כולל 
חצאי עמודים. סוגרים בעין עלומה 12=  . 

עיניים. סוגרים בעין עלומה  4: סורגים 4שורה 
בחצי עמוד הבא מהשורה הקודמת. סורגים עין 

פשיה ועוברים לחצי עמוד הבא משורה קודמת. חו
 .סה"כ שש פעמים. סוגרים בעין נסתרת

: בכל שרשרת חופשיה סורגים שישה 5שורה 
עמודים. סוגרים בעין עלומה לתוך העין 

 .שש פעמים X .החופשייה

 .תתחדשו
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 פרח רביעי

בעין  : סורגים שש עיני שרשרת, סוגרים1שורה 
 .עלומה

חצאי  12עיני שרשרת, סורגים  2: עולים 2שורה 
לא בכל עין אלא בתוך  -עמודים לתוך הלולאה 

הלולאה שנוצרה. סוגרים בעין עלומה. אם זה 
עיניים ליצירת  8-10צפוף לכם מדי תפרמו וסרגו 

 .הלולאה

: סורגים שש מניפות שמורכבות מחמישה 3שורה 
עיניים משורה  2עמודים. כל מניפה "יושבת" על 

ם בעין עלומהקודמת. סוגרי . 

 .תתחדשו

 

http://www.dalia-behappy.com/
http://www.dalia-behappy.com/


6 
 

behappy.com-ww.daliawR       

 

 (פרח שש )החמישי יגיע בהמשך

בעין  : סורגים שש עיני שרשרת, סוגרים1שורה 
 .עלומה

חצאי  5עיני שרשרת, סורגים  2: עולים 2שורה 
לא בכל עין אלא בתוך  -עמודים לתוך השרשרת 

 .הלולאה שנוצרה. סוגרים בעין עלומה

 עיני שרשרת = חצי עמוד, 2: עולים 3שורה 
עמודים בכל עין משורה קודמת סה"כ  2סורגים 

חצאי עמודים 12 . 

: בכל זוג חצאי עמודים משורה קודמת 4שורה 
סורגים אליפסה שמורכבת משלוש עיניים, שלושה 

עמודים שנסרגים חצי ונסגרים ביחד, שלושה 
עמודים שנסגרים בתוך העים משורה קודמת. 

 .שש פעמים X המקבץ הזה

 .תתחדשו

 
 

 

!יו תורכם. תסרגו, תהנו ותצטרפו אליועכש  

www.dalia-behappy.com 

 behappydalia@gmail.com    Dalia be happy    052-2948487דליה ברנובר    
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