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 אפודה עם רוכסן וקפישון
 שנתיים ושלוש, לגיל שנה

 
 

 :החומרים
 ,  גרם חוט בעובי בינוני200

 .4- ו3.5' מסרגות מס
 .מ"ס) 35, 30 (25רוכסן פטנט באורך 

 .וחרוזי סיום לשרוך, אפליקציה
 

 .מ" סX 10 10=  שורות28 - עיניים ו21 :קנה מידה
 

 :דוגמאות סריגה
 . שורה שמאל,שורה ימין: סריגה חלקה: 1
 .כל השורות חופפות. עין שמאל, עין ימין: סריגת פטנט: 2
 

 :תהליך העבודה

 הגב
 .מ בסריגה חלקה" ס4סרגי . 3.5' עיניים על מסרגות מס ) 80, 76 (66העלי 

מ מתחילת "ס) 26, 24 (22והמשיכי לסרוג בסריגה חלקה עד גובה , 4' החליפי מסרגות למס
 .הסריגה

 עיניים 2,  עיניים3,  עיניים4:  השורות הבאות8סגרי בתחילת :  בית השחיסגירת עיניים עבור
 .עיניים) 60, 56 (46: נותרו.  עין אחת-ו

 .מ"ס) 40, 38 (33: המשיכי לסרוג עד גובה 
 . העיניים הראשונות בשורה) 19, 17 (12סרגי את  : סגירת פתח העורף

 . השורהוהמשיכי לסרוג עד סוף,  העיניים הבאות22סגרי את 
 ).  העיניים של הכתף השנייה נותרות על המסרגה. (ממקום זה נסרגות שתי הכתפיים לחוד

 .עיניים) 19, 17 (12סרגי : שורה הבאה
 .וסרגי עד סוף השורה,  עיניים2סגרי : שורה הבאה
 .עיניים) 17, 15 (10 :שורה הבאה
 .והמשיכי עד סוף השורה, סגרי עין אחת: שורה הבאה
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 .עיניים) 16, 14 ( 9 :שורה הבאה
גם בצד . ועברי לסרוג את הכתף השנייה, נתקי את החוט. סגרי את כל העיניים: שורה הבאה

 .ולאחר מכן עין אחת, סגרי קודם שתי עיניים, זה
 

 חזית ימין
עברי . מ עבור קיפול השרוך" ס4סרגי . 3.5' עיניים על מסרגות מס) 37, 35 (30העלי 

מ מתחילת "ס) 26, 24 (22עד גובה , י לסרוג בסריגה חלקהוהמשיכ, 4' למסרגות מס
 ( 20נותרו .  עיניים ועין אחת2,  עיניים3,  עיניים4: סגרי בתחילת כל שורה שנייה . הסריגה

 4:כל שורה שנייה , סגרי עבור פתח הצוואר, מ"ס) 34, 34 (29בגובה  . עיניים ) 27, 25
 .עיניים) 16, 14 (9: נותרו. אחת עיניים ופעמיים עין2,  עיניים3, עיניים

 .סגרי את כל העיניים, מ"ס) 42, 40 ( 35בגובה  
 

 חזית שמאל
 .סרגי כתמונת ראי של חזית ימין

 
 סריגת הקפישון

 .סרגי את שתי השורות בסריגה חלקה . עיניים12העלי , 4' במסרגות מס
 .וסרגי את העין האחרונה ימין, הוסיפי עין אחת. עין אחת לפני סוף השורה סרגי עד: 3שורה 
 סרגי שמאל : 4שורה 

 18יש לך כעת  .3כמו בשורה , המשיכי להוסיף עין אחת כל שורה שנייה: 14 עד 5שורות 
  .עיניים

 . עיניים30יש לך כעת  . עיניים בסוף השורה12הוסיפי : שורה הבאה
 שמאל: שורה הבאה 

 . עיניים36יש לך כעת  . פעמים6 –עין אחת בסוף השורה , ך הוסיפי כל שורה שמיניתבהמש
 –התחילי לסגור עין אחת בסוף כל שורה שנייה , מ מתחילת הסריגה"ס) 25, 24 (23גובה ב
 .  פעמים6

סרגי  , ממקום זה. הגעת לאמצע הקפישון, מ מתחילת הסריגה"ס) 28, 27 (26בגובה 
 . הראשוןכתמונת ראי של החצי

 . פעמים6 –הוסיפי עין אחת בסוף כל שורה שנייה 
 .  פעמים6 –סגרי עין אחת בסוף כל שורה שמינית , לאחר מכן

 .  עיניים12סגרי , מ מתחילת הסריגה"ס)  53, 51 (49בגובה 
 . פעמים6 –סגרי עין אחת בסוף כל שורה שנייה , בשורות הבאות

 . העיניים האחרונות12סגרי את , מ מתחילת הסריגה"ס) 58, 56 (54בגובה 
עד '  מנקודה ב–סגרי בתפר . קפלי את הקפישון לאורך קו האמצע. קפלי את הקפישון לאורכו

 .'נקודה ד
 . לאמצע הגב–' ואת נקודה ב, לאמצע קדמי' חברי את נקודה א

 . בתפר שטוח-תפרי את הקפישון לסוודר
 

 גימור
, לאחר מכן על הקפישון, לה על צד ימין קדמיהעלי עיניים תחי, 3.5' במסרגה עגולה מס

נעצי את המסרגה , כאשר צד ימין של העבודה פונה אליך. ובהמשך על צד שמאל קדמי
 . עיניים3העלי ,  שורות4 מכל ) מתחת לשני חוטים(דרך עין שלמה , מלפנים  אחורה

 .סגרי את העיניים.  שורות בסריגת פטנט6סרגי 
 80הכיני שרוך באורך . תפרי בתפר נסתר.  בתחתית האפודהמ" הס2קפלי כלפי פנים את 

 2וקבעי , השחילי את השרוך.  סרוג בשרשרת במסרגה אחת–מ מחוט כפול "ס) 100, 90 (
 .חרוזי סיום בקצותיו

 . תפרי את הרוכסן ואת האפליקציה
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