
  ריבוע ערב חורפי באריזונה
  מאת קריסטין פרצרהארט

Arizona Winter Evening Square  
 

מזג האוויר נפלא כאן באריזונה, במיוחד בחודשי החורף. כשהסתכלתי על הצבעים 
מה שאתם רואים לפניכם.  ליצור אתוהצורות בשמי הערב, הרשתי להם להנחות את ידיי 

אני מקבלת השראה מהטבע ונותנת לו להנחות אותי ביצירותיי. אני מקווה שתהנו 
  מדוגמה זו. 

 

  גודל הריבוע הסופי:
, אינצ') 12( סמ' x 30  אינצ') 12( סמ' 30

  קיבועלאחר 
הארוך ח"ע עם תכים בכל צד  42תכים,  168

  מהווה את התך הפינתי. שהרביעי בכל פינה 
  

 A :Caron Simply Softחוטים: צבע 
Dark Country Blue  - 70 בערך 

  יארד
 B :Lion Brand Landscapesצבע   

Mountain Range –  יארד 70בערך  
  

  )מ"מ H, )5 גודל מסרגה:
  
   

  
 

  
  

  תכים: 
  

  תכים: 
  ע"ש = עין שרשרת
  עש"ט = עין שטוחה

  ללפף חוט = ללפף חוט על המסרגה
  ח"ע = חצי עמוד

  חצי עמוד ארוך= ח"ע ארוך 
  עמ' = עמוד
  Vתך וי =תך  

  עמוד כפול = עמכ"פ 
  עמ' ח"ק = עמוד חובק קדמי 
  עמ' ח"א = עמוד חובק אחורי 

  עמכ"פ ח"ק = עמוד כפול חובק קדמי 
  אחוריעמוד כפול חובק  –עמכ"פ ח"א 

  עממ"ש ח"ק = עמוד משולש חובק קדמי 
  יחד יםכפולים עמוד 2עמכ"פ יחד =  2
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  תכים מיוחדים 
  עמ' ח"ק = עמוד חובק קדמי 

 הבין גוף התך הראשון והשני מהשורה שמתחת, ואז מאחור אחורהללפף חוט ולהכניס את המסרגה מקדימה 
לולאות על  3למשוך את החוט סביב גוף התך. כעת יש והשני והשלישי. ללפף חוט  ךשוב קדימה בין גוף התו

בק קדמי (עמ' ח"ק) לולאות שעל המסרגה, פעמיים. עמוד חו 2דרך  חוטאת ההמסרגה. ללפף חוט ולמשוך 
  הושלם. אחד

 
 

  עמ' ח"א = עמוד חובק אחורי 
בין גוף התך הראשון והשני בשורה שמתחת, ואז מקדימה קדימה  הללפף חוט ולהכניס את המסרגה מאחור

לולאות על  3בין גוף התך השני והשלישי . ללפף חוט ולמשוך את החוט סביב גוף התך. כעת יש אחורה שוב ו
לולאות שעל המסרגה, פעמיים. עמוד חובק אחורי (עמ' ח"א) אחד  2וט ולמשוך חוט דרך המסרגה. ללפף ח

  הושלם.
   

  עמכ"פ ח"ק = עמוד כפול חובק קדמי 
בין גוף התך הראשון והשני מהשורה שמתחת, ואז  אחורהללפף חוט  פעמיים ולהכניס את המסרגה מקדימה 

 4שוב קדימה בין גוף התך השני והשלישי . ללפף חוט ולמשוך את החוט סביב גוף התך . כעת יש ו המאחור
פעמים. עמוד כפול חובק קדמי  3על המסרגה, שלולאות  2לולאות על המסרגה. ללפף חוט ולמשוך דרך 

  (עמכ"פ ח"ק) אחד הושלם. 
  

  עממ"ש ח"ק = עמוד משולש חובק קדמי 
בין גוף התך הראשון והשני מהשורה שמתחת, אחורה את המסרגה מקדימה  פעמים ולהכניס 3ללפף חוט 
שוב קדימה בין גוף התך השני והשלישי . ללפף חוט ולמשוך את החוט סביב גוף התך . כעת יש ו הואז מאחור

פעמים. עמוד משולש חובק קדמי  4על המסרגה, שלולאות  2לולאות על המסרגה. ללפף חוט ולמשוך דרך  5
  ח"ק) אחד הושלם. (עממ"ש 

  
 

  = עמוד כפול חובק אחוריא עמכ"פ ח"
קדימה בין גוף התך הראשון והשני מהשורה שמתחת, ואז  הללפף חוט  פעמיים ולהכניס את המסרגה מאחור

 4בין גוף התך השני והשלישי . ללפף חוט ולמשוך את החוט סביב גוף התך . כעת יש אחורה שוב  קדימהמ
י אחורפעמים. עמוד כפול חובק  3על המסרגה, שלולאות  2לולאות על המסרגה. ללפף חוט ולמשוך דרך 

 ) אחד הושלם.א(עמכ"פ ח"
 
 
  עמודים כפולים יחד 2עמכ"פ יחד =  2

 2בתך הבא, ללפף חוט, למשוך לולאה, ללפף חוט, למשוך דרך  ללפף חוט פעמיים, להכניס את המסרגה
לולאות על המסרגה, ללפף חוט פעמיים, להכניס את  2לולאות, נשארו  2לולאות, ללפף חוט, למשוך דרך 

 2לולאות, ללפף חוט, למשוך דרך  2תך הבא, ללפף חוט, למשוך לולאה, ללפף חוט למשוך דרך בהמסרגה 
 2עמודים כפולים יחד ( 2הלולאות.  3ות על המסרגה, ללפף חוט ולמשוך דרך כל לולא 3לולאות, נשארו 

  עמכ"פ יחד) הושלם.
 

  ) V וי ( תך
  הושלם.  Vעמ'. תך  2ע"ש,  2עמ',  2רווח. באותו תך זה נסרג 

 

  ח"ע ארוך = חצי עמוד ארוך
השורה הנסרגת, ללפף חוט, בה ולהכניס את המסרגה לתך או לשורה המצוינים, ללפף חוט ולמשוך לולאה לג

  הלולאות שעל המסרגה. 2למשוך דרך 
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  דוגמה:ה
  

  כתך הראשון אלא אם צוין אחרת. תמיד יספרו : ע"ש התחלתיות הערה
  

  לע"ש הראשונה כדי ליצור עיגול.  ע"ש. עש"ט A ,5בצבע 
  

  ח"ע) 12( ח"ע לתך העיגול, לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון.  12ע"ש (לא נספרת כתך),  1 – 1סיבוב 
  

ח"ע ארוך לתוך העיגול, לסגור עם עש"ט לח"ע הארוך הראשון.  16ע"ש (לא נספרת כתך),  1 – 2סיבוב 
  ח"ע ארוך) 16(לסרוג מעל תכי הח"ע הקודמים) (

  
. לסגור עם עש"ט לח"ע ארוך הראשון ,העיגולח"ע ארוכים לתוך  24ע"ש (לא נספרת כתך),  1 – 3סיבוב 

  ח"ע ארוך)  24הסיבובים הקודמים) ( 2(לסרוג מעל 
 

 2עוד *  - ע"ש* לחזור מ *  2תכים הבאים, ה 6ע"ש נסרגו), *עמ' ב  2ע"ש (עמ' ראשון ו  5 – 4סיבוב 
 24חוט. ( לנתקע"ש ההתחלתיות.  5של התכים הבאים, לסגור עם עש"ט לע"ש השלישית  5, עמ' ב פעמים

  ע"ש)  2 ם שלרווחי 4עמ', 
  

ע"ש, *עמכ"פ  2עמ') באותו רווח  2ע"ש,  2ע"ש, (עמ',  3ע"ש,  2, להתחבר ברווח  Bעם צבע   – 5סיבוב 
התכים הבאים,  6, עמכ"פ ח"א ב פעמים 2עוד  * -ע"ש* לחזור מ *  2ברווח  Vהתכים הבאים, תך  6 ח"א ב

  עמכ"פ ח"א) 24ע"ש,  2 ם שלרווחי 4עמ',  16ע"ש ההתחלתיות, לנתק חוט. ( 3 לסגור עם עש"ט לראש ה
  

ע"ש, *לדלג על  2עמ') באותו רווח  2ע"ש,  2', ע"ש, (עמ 3ע"ש,  2, להתחבר ברווח Aעם צבע  – 6סיבוב 
עמכ"פ ח"א מסיבוב  4, לדלג על 4התכים הבאים מסיבוב  4התכים הבאים, עמכ"פ ב  2התך החבוי, עמ' ב 

 2ברווח  V, לדלג על התך הבא, תך 5התכים הבאים מסיבוב  2 בנסרג, עמ'  שזה עתהמאחורי העמכ"פ  5
התכים הבאים  4התכים הבאים, עמכ"פ ב  2לדלג על התך החבוי, עמ' ב פעמים ,  2עוד * -ע"ש* לחזור מ *

התכים הבאים,  2מאחורי העמכ"פ שזה עתה נסרג, עמ' ב  5עמכ"פ ח"א מסיבוב  4, לדלג על 4מסיבוב 
  ע"ש)  2 ם שלרווחי 4עמ',  32עמכ"פ,  16ע"ש ההתחלתיות, לנתק חוט. ( 3לסגור עם עש"ט לראש ה 

 
 4ע"ש, *עמ' ב  2עמ') באותו רווח  2ע"ש,  2ע"ש, (עמ',  3ע"ש,  2, להתחבר ברווח Bעם צבע  – 7סיבוב 

בהם , 6מאחורי תכי העמכ"פ מסיבוב  5תכי העמכ"פ ח"א מסיבוב בסרוג  כעת נע"ש ( 1התכים הבאים, 
התכים  4הבא, עמ' ב  לדלג על העמכ"פ ,ע"ש 1עמכ"פ יחד,  2סרוג), לדלג על עמכ"פ ח"א הראשון, נלא 

  פעמים. 2* עוד -ע"ש * לחזור * 2ברווח  V,  תך 6הבאים מסיבוב 
מאחורי תכי העמכ"פ מסיבוב  5תכי העמכ"פ ח"א מסיבוב בסרוג כעת נ(ע"ש  1ים הבאים, התכ 4עמ' ב 

' ע"ש, לדלג על עמכ"פ ח"א הבא, עמ 1עמכ"פ יחד,  2סרוג), לדלג על עמכ"פ ח"א הראשון, נ, בהם לא 6
 4ע"ש,  1 ם שלרווחי 8ע"ש ההתחלתיות, לנתק חוט. ( 3ש ה אהתכים הבאים, לסגור עם עש"ט לר 4ב 

  עמ' יחד) 2תכי  4עמ',  48ע"ש,  2 ם שלרווחי
  

 5עמ' באותו רווח, *לדלג על התך החבוי, עמ' ב  4ע"ש,  3ע"ש,  2להתחבר ברווח  Aעם צבע  – 8סיבוב 
עמ'  5התכים הבאים,  6ע"ש הבא, עמ' ב  1ע"ש, עמ' בתך הבא, עמ' ברווח  1התכים הבאים, עמ' ברווח 

ע"ש,  1התכים הבאים, עמ' ברווח  5, לדלג על התך החבוי, עמ' ב פעמים 2עוד *  - ע"ש * לחזור *  2ברווח 
ע"ש  3לראש ה  התכים הבאים, לסגור עם עש"ט 6ע"ש הבא, עמ' ב  1ברווח ' עמ' בתך הבא, עמ

  עמ') 76ההתחלתיות. (
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תך הבא, ךתך הבא, עמכ"פ ח"ק סביב לח"ק סביב  עמכ"פ 2תך הבא, לע"ש, *עמכ"פ ח"ק סביב  3 – 9סיבוב 
תך לעמכ"פ ח"ק סביב  2תך הבא, ל, עמכ"פ ח"ק סביב פעמים 2ד * עו -* לחזור התכים הבאים*  16עמ' ב 

ע"ש ההתחלתיות,  3ראש ה להתכים הבאים, לסגור עם עש"ט ב 15תך הבא, עמ' ב להבא, עמכ"פ ח"ק סביב 
  )עמכ"פ ח"ק 16עמ',  64לנתק חוט. (

 
ע"ש,  2ע"ש, *  3ח"ק בפינה כלשהי,  העמכ"פ 4, להתחבר בעמכ"פ ח"ק הראשון מ Bעם צבע  – 10סיבוב 

ע"ש,  2פעמים,  2 * עוד  - התכים הבאים* לחזור * 18ע"ש, עמ' ב  2ע"ש, עמ' בתך הבא,  3עמ' בתך הבא, 
ע"ש  3התכים הבאים, לסגור עם עש"ט לראש ה  17ע"ש, עמ' ב  2ע"ש, עמ' בתך הבא,  3עמ' בתך הבא, 

  עמ')   80ע"ש,  3 ם שלרווחי 4, ע"ש 2 ם שלרווחי 8ההתחלתיות, לנתק חוט. (
 

ע"ש, *לדלג  2עמ' באותו רווח  2ע"ש,  3ע"ש כלשהו לפני פינה,  2, להתחבר ברווח Aעם צבע  – 11סיבוב 
גוף העמ' הבא, לסרוג מקדימה, לחזור לעמ' לפעמים סביב  3ע"ש, עממ"ש ח"ק  3על העמ' הבא ועל רווח 

התכים  18ע"ש הבא, עמ' ב  2עמ' ברווח  3עמ', לח"ק מלמעלה למטה סביב  עממ"ש 3ולסרוג  עליו דילגנו
עממ"ש  3ע"ש הבא,  3פעמים , לדלג על העמ' ורווח  2עוד *  -ע"ש הבא* לחזור *  2עמ' ברווח  3הבאים, 

ח עמ' ברוו 3עמ', לעממ"ש ח"ק סביב  3ולסרוג עליו דילגנו עמ' הבא, לסרוג מקדימה, לחזור לעמ' לח"ק סביב 
 96עממ"ש ח"ק,  24ע"ש ההתחלתיות. ( 3 התכים הבאים, לסגור עם עש"ט לראש ה 18ע"ש הבא, עמ' ב  2

  עמ') 
 

 28עמ"ק בתך הבא, עמ"ק ב  2ע"ש, * 2עמ"ק בתך הבא,  2התכים הבאים,  4ע"ש, עמ"ק ב  2 – 12סיבוב 
 23בתך הבא, עמ"ק ב  עמ"ק 2פעמים ,  2עוד *  -ע"ש* לחזור *  2עמ"ק בתך הבא,  2התכים הבאים, 

  ע"ש) 2 ם שלרווחי 4עמ',  128ע"ש ההתחלתיות, לנתק חוט. ( 2 התכים הבאים, לסגור עם עש"ט לראש ה
  

 2עמ"ק) באותו רווח  2ע"ש,  2ע"ש (עמ"ק,  2ע"ש פינתי כלשהו,  2להתחבר ברווח  Bעם צבע  – 13סיבוב 
התכים הבאים, עמ' ח"ק  3התכים הבאים, עמ"ק ב  3 ל התכים הבאים, עמ' ח"ק סביב 8ב  ע"ש , *עמ"ק

התכים  8עמ"ק ב התכים הבאים,  3 ל התכים הבאים, עמ' ח"ק סביב 3התכים הבאים, עמ"ק ב  4 ל סביב
באים, התכים ה 8פעמים  עמ"ק ב  2עוד  * -* לחזור * הבא ע"ש 2רווח בעמ"ק)   2ע"ש,  2עמ"ק, 2הבאים, (

 3התכים הבאים, עמ"ק ב  4 ל ח"ק סביב עמ'' התכים הבאים,  3התכים הבאים, עמ"ק ב  3 ל עמ' ח"ק סביב
ע"ש  2לסגור עם עש"ט לראש התכים הבאים,  8התכים הבאים, עמ"ק ב  3 ל התכים הבאים,  עמ' ח"ק סביב

  ע"ש) 2 ם שלרווחי 4עמ' ח"ק,  40עמ"ק,  104ההתחלתיות. (
 

התכים הבאים, עמ' ח"א ב  10ע"ש הבא, עמ"ק ב  2עמ"ק ברווח  4ע"ש, עמ"ק בתך הבא, * 2  - 14סיבוב 
התכים הבאים, עמ'  3התכים הבאים, עמ"ק ב  4התכים הבאים, עמ' ח"א ב  3התכים הבאים, עמ"ק ב  3

ע"ש  2רווח עמ"ק ב 4פעמים,  2עוד *  - התכים הבאים* לחזור *  10התכים הבאים, עמ"ק ב  3ח"א ב 
 4התכים הבאים, עמ' ח"א ב  3התכים הבאים, עמ"ק ב  3התכים הבאים, עמ' ח"א ב  10הבא, עמ"ק ב 

התכים הבאים, לסגור  8התכים הבאים, עמ"ק ב  3התכים הבאים, עמ' ח"א ב  3התכים הבאים, עמ"ק ב 
  עמ' ח"א) 40עמ"ק,  120ע"ש ההתחלתיות, לנתק חוט. ( 2עם עש"ט לראש 

 
ע"ש (לא נספרת כתך), ח"ע באותו התך של  1להתחבר בתך שלפני הפינה,  Aעם צבע  – 15סיבוב 

), לדלג על 14העמ"ק מסיבוב  4 של ה ראשה(לסרוג מעל  13ע"ש מסיבוב  2ח"ע ארוך ברווח  7, * הסגירה
 13ע"ש מסיבוב  2ארוך ברווח  ח"ע 7, פעמים 2עוד *  - התכים הבאים* לחזור *  35התך החבוי, ח"ע ב 

התכים הבאים, לסגור עם  34), לדלג על התך החבוי, ח"ע ב 14עמ"ק מסיבוב  4ה  של ראשה(לסרוג מעל 
תכים בכל צד כשהח"ע הארוך הרביעי  42ח"ע ארוך) ( 28ח"ע,  140עש"ט לח"ע ההתחלתי, לנתק חוט. (

 בכל פינה כתך הפינתי)
 

  יבש. ימתשהוא את הקצוות כלהכניס . ס"מ x 30 "מס 30לגודל של  לקבע את הריבוע
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Rnd 6a Rnd 6b Rnd 7  
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