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 השימוש זכויות

 רווח, ליצירת אירוע של סוג כל לקיים כדי שלו הדוגמאות ו/או קאלוואלה יחד לסרוג בפרויקט להשתמש שאסור לב שימו 

 בתשלום. אחר אירוע כל או קהילתיות במכללות בתשלום בקורסים למשל:

 אירוע! מארגנים אתם כאשר זאת זכרו בבקשה אז צדקה, למטרות מתנדבים ידי על שנוצר רווח כוונות ללא פרויקט זהו

 קאלוואלה
Elias ) רטאונואל אליאס ידי על נאספהש זו אנתולוגיה .שלנו בתרבות מרכזי מעמד יש ,הלאומי הפיני האפוס ,קאלוואלהל

 )Lönnrot ) מעצבי לכל גם כמו רבים, פינים לאמנים השראה הייתה 1831-1829 השנים בין ופורסמה 1828 משנת החל 

 שאול ידי על לעברית תורגם לוואלהאק האפוס של הראשון חלקו העברי: לתרגום )הערה זה. יקטבפרו הקרושה

 טשרניחובסקי(

 לוואלהאק השמיכה יקטפרו
 ה ההולדת ליום כמחווה ,לוואלהאהק על ברפיון המבוססת ,שמיכה לסרוג וליםיכ המשתתפים כל אלהוולאק ביחד בלסרוג

 .ואימרה חיבורים עם (מתנה םריבועי כמה עודו) ריבועים 24 מ מורכבת השמיכה פינלנד! של 100

 ,תנויא יחד לוואלה.אק יחד לסרוג פרויקטל הראשיות האחראיות הן (möstrÅ Sari) אסטרום רישו )Elo Milla) אלו מילה

 ,הדוגמאות את הגיהוו שסרגו רבים, מתנדבים ועוד מעצבים 19 מעורבים

 טבפוס המתנדבים את לפגוש תוכלו .ועוד אחרות לשפות אותן תרגמו

Vapaaehtoiset CAL Kalevala 

 
 ותמיכה הדוגמאות )כולל המשתתפים כל בפני תשלום ללא פתוח יחד הלסרוג

 שלמרות לב שימו  אנא תמורה. ללא זאת עשו עושים המתנדבים וכל (הדדית

 והמשאלות! הבקשות לכל להיענות נוכל לא גדול,ו חשוב יקטפרושה )ובגלל(

 !אפשרה ככל מהפרויקט תליהנו יוכלו שכולכם כדי מאוד השתדלנו ,זאת עם

 פינלנד? של 100 ה ההולדת וםלי יותר נפלאה מתנה בדעתכם להעלות תוכלו

 ההולדת יום של הרשמיים האירועים עם נמנה לוואלהאק יחד לסרוג קטפרוי

 .events 100 Finland Suomi פינלנד של המאה

 יפורסמו דוגמאותה קט.לפרוי יותר או אחד ריבוע עיצב יםמהמעצב אחד כל

 דוגמאותל יוצריםה שזכויות לב שימו .בעתיד זמינות תמיד יהיו גם והן בחינם

 שלהם. בדוגמה לשימוש שונות הגבלות וקבע שאולי למעצבים שייכות

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevala
https://www.facebook.com/milla.elo
https://www.facebook.com/sari.astrom
http://www.arteeni.fi/single-post/KalevalaCAL-Volunteers
http://suomifinland100.fi/project/kalevala-cal-crochet-blanket/?lang=en
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  חברתיות ומדיות עמיתים, תמיכת קהילה,

 

There are several project groups in the social media where you can share the joy with other participants:  

 אחרים: משתתפים עם ממנו ההנאה את בהן לשתף תוכלוו החברתית, במדיה קבוצות כמה יש יקטלפרו

 של בבלוג יתפרסם ריבוע לכל קישורים עם יחד הלסרוג אודות כללי מידע Arteeni 

 החברתית: במדיה לשימוש סולמיות #kalevalacal ו- #kalevalacal2017 

 הפינית הפייסבוק קבוצת Suomi CAL Kalevala 

 הבינלאומית: הפייסבוק קבוצת International CAL Kalevala 

 בלבד( )בפינית בפייסבוק יחד הלסרוג של הרשמי לדף לייק 

 ב לוואלהאק  יחד לסרוג קבוצת פורום Ravelry  

 ה ספרייתל לוואלהאק יחד לסרוג את הוסיפו-Ravelry שלכם 

 באינסטגרם לוואלהאק יחד לסרוג 

 של בפינטרסט לוואלהאק יחד לסרוג לוחות  Millaושל Sari 

 לוואלהאק יחד לסרוג מפת על עצמכם את לנעוץ תוכלו 

 הדוגמאות העולם. בכל להנאתכם זמינה זו מתנה פינלנד. של המאה ההולדת ליום מחווה הוא לוואלהאק יחד לסרוג

 את למצוא ניתן ועברית. צ'כית ספרדית, הולנדית, גרמנית, שבדית, ,(ארה"ב של מינוחיםב) אנגלית בפינית, יפורסמוי

 .ריבוע כל של באנגלית להוראות שנוספו קישוריםבו ,לוואלהאק יחד לסרוג לש הראשי בדף התרגומים

 לסרוג על השמועה את הפיצו  שלכם! לפעילות בהתאם ! יחד הלסרוג סביב מקומיות סריגה קבוצות לארגן גם מוזמנים אתם

 אחרים! עם החוויה את ושתפו ,קפהב משלל פגשויה ! בעצמכם! יחד

 הזמנים לוח
 "מאה הנושא סביב בפינלנד שייערכו רבים אירועיםמ כחלק ,באוגוסט 26 ,בשבת םתפרסת הראשון ריבועה לש דוגמהה

 שני יום בכל לריבוע דוגמה נפרסם מכן, לאחר (.100 לפינלנד ימלאו בדצמבר 6 ב שמתרחש העצמאות )ביום למאה" ימים

 באמצע תתפרסםש האחרונה דוגמהה שישי. יוםו

 .לשמיכה מסביבש האמרה של תהיה נובמבר

 

 הזמנים, לוחב תעמדו ולא תתעכבו כלשהי מסיבה םא

 שלכם, בקצב ולהתקדם הפרוייקט לתוך לקפוץ תוכלו

 מאוחר בשלב החסרים הריבועים את להשלים ואולי

 של תרונותימה להנות זאת בכל תוכלו ככה יותר.

 גם באינטרנט זמינות יהיו דוגמאותה יחד! הלסרוג

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALSuomi/
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALInternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/KalevalaCAL/
https://www.facebook.com/KalevalaCAL/
http://www.ravelry.com/groups/kalevala-cal
http://www.ravelry.com/patterns/library/kalevala-cal
https://www.instagram.com/kalevalacal/
https://www.instagram.com/kalevalacal/
https://fi.pinterest.com/meandyarn82/kalevala-cal/
https://fi.pinterest.com/meandyarn82/kalevala-cal/
https://fi.pinterest.com/arteeni/kalevala-cal/
https://www.zeemaps.com/map?group=2640369
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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 .יותר מאוחר גם להצטרף שתוכלו כך יחד, הלסרוג תום לאחר

 בעזרה והצורך הקושי רמת
 במדיה עמיתיםה עזרת ועם .דוגמה כלב כלולה הקושי לרמת כללית תהתייחסו לריבוע. מריבוע משתנה הקושי רמת

 ביותר קשיםה ריבועיםה על לדלג כמובן אפשר יותר. המסובכים בריבועים אפילו להצליח אחד כלל תאפשרי החברתית

  צבעים.ב שלכם השימוש את להתאים תצטרכו כזה שבמקרה ייתכן הערה: יותר. הקליםמ יותר במקומם ולסרוג

Kalevala  או  Suomi CAL Kalevala  פייסבוקה בקבוצות הם ולשאלות עמיתיםמ עזרת  לבקשת העדיפים המקומות

International CAL ה בקבוצת או-Ravelry . דף ל,אימיי בבלוג, הערות פרטיות, הודעות באמצעות לסייע נוכל לא לצערנו 

 וכו'. הפייסבוק

 והריבוע השמיכה וגודל חוטים
 הריבועים לסריגת מיועד יותר עבהה חוטה ;יםשונ יםעוביב חוט סוגי שניב להשתמש תצטרכו הקאלוואלה שמיכתב

 שתכננו כפי ביופיים לבלוט ריבועיםל מאפשר לחיבור דק בחוט שימושה .ולאימרה ביניהם לחיבור יותר דקה חוטהו

 ק"ג. 1.5-כ ומשקלן אינץ'( X 67 54) ס"מ x 115 170  בערך הן המדגם שמיכות של המידות המעצבים.

 )הרכב אקרילן 30% ו צמר 70% כוללים כעת מיוחד שבאופן Pia Menita -ו Lasse Menita בחוטי נסרגו המדגם שמיכות

 והדק ההעב החוט בין מ"מ 0.5 בכ משתנה המסרגה גודל .פוליאמיד( 25% ו צמר 75% הוא כלל, בדרך ,אלהה חוטיםה

 : להשתמש יש כזה במקרה .דומים עובייםב אחרים בחוטים השמיכה את לסרוג גם תוכלו .אלו מדגם בשמיכות

 בקירוב( מ"מ 4 מסרגה גר', 100 / מ' 200  כ) העבה מהחוט מטר 2500 -כ 

 (בקירוב 3.5 מסרגה גר',  100 / מ'260  כ) הדק מהחוט מ' 1000 -כ 

 ובמתח הדומ בעובי בחוטים משתמשים אם רק פהתק ,המוכנות בערכות ובמיוחד המצוינת, חוטיםה כמות :הערה

 אם לדוגמה". ריבוע של הסריגה ב"מתח העוסק הפרק את בדקו ,האישי הסריגה מתח את להתאים כדי .דומה אישי סריגה

  .שבהוראות מזו שונה תהיה החוט כמות שונה, באורך בחוט בחרתם אם או ,יותר מתוח או יותר רופף שלכם הסריגה מתח

 בצבע לשימוש בניגוד צבעים, מיותר שאריות יותר יישארו םחוטי יותר תנצלו צבעים, במספר תשתמשו שאם לב שימו כן, כמו

 בודד. אחד

 אינה המידה מתאים.ה בחוט שימושבו מ"מ 4 קרושה במסרגת להיסרג מ,"ס 23 כ של בגודל היותל תוכננו הריבועים

 של באינטרנט שמצויות דוגמאות של רב למספר תואמות יותר העב וטחוב מ"מ 5.5-5 במסרגה שנסרגו דוגמאות מקרית:

 .אינץ'( 12) ס"מ 30.5 בגודל ריבועים

 צבעים וטבלת רשמיות חוטים אריזות
 . )enitaM) מניטה הפינית החוטים חנות היא קאלוואלה יחד לסרוג פרויקט של הדוגמה לשמיכות רשמית חסות נותנת

Menita חוטי הכוללות שונות חוטים אריזות 7 מציעה  Lasse ו-Pia (ל- Menita אריזות של תמוגבל כמות יש.) תוכלו 

 כמו הצבעים, טבלאות שאר כל עבור וגם "אגם" של החוטים ימארז ואת "אגם" המכונה הדוגמה תשמיכ את בתמונה לראות

 ריבוע. כלל שיפורסם בפוסט יימסרו הריבוע של סיבוב לכל הנחוצים הצבעים .כאן למצוא תוכלו וטים,הח על מידע גם

https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALSuomi/
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALInternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALInternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALInternational/?fref=ts
http://www.ravelry.com/groups/kalevala-cal
http://www.arteeni.fi/single-post/KalevalaCAL-lankatiedot
http://www.arteeni.fi/single-post/KalevalaCAL-lankatiedot
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 צבעים סכימת לעצב או המארזים אחד של צבעים טבלת אחר ולעקוב משלכם, אישית צבעים טבלת לבנות גם יכולים אתם

 עדיף מהם שאחד ,מתנהה ריבועי שני למעט מרובים, בצבעים וגם אחד בצבע גם יפה יראהי ריבוע כל כמעט .בעצמכם

 צבעים. במספר לסרוג כדאי השני אתו אחד בצבע לסרוג

 

 מומלץ כך לשם .להדגשה שונה בצבע לסרוג אפשר השמיכה את שמקיף הסיום סיבוב את

 הרצוי. בצבע חוט של נוסף כדור לרכוש

 

 

  

 חלופיים בחוטים שימוש
 ,אחרות )במילים לריבועים השתמשתם בהם מהחוטים טמע דק בחוט הריבועים את תחברו אם טוב הכי תצליח השמיכה

 בין ההבדל ,Menita בחוטי הריבועים( לסריגת בה םשהשתמשת מהמסרגה מ"מ 0.5 בכ דקה החיבורים עבור מסרגה

 החוטים. בחירתב לסיוע מידע להלן לכן, .דומים חוטים למצוא קל תמיד לא ג'. 100 / 'מ 60 הוא לדקים העבים חוטיםה

 אלה, בחוטים השמיכה את לסרוג תוכלו יותר. קטנות מדגם שמיכות סריגת ידי על שונים בעוביים חוטים סוגי מספר בדקנו

 80 עד 50 בסביבות להיות צריך החוטים סוגי שני בין המומלץ ההבדל סיכון. ולקיחת התאמותב צורך יהיה שאולי זכרו אבל

 סורגים. מספיק עם הזו ההשערה את בדקנו לא בלבד. הערכה זו יותר. טיפה או 'גר 100 / מ'
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 משמעותית יותר דק לחיבור שמשמש כשהחוט ,החוט באורך משמעותי הבדל
 עבים שהם כך גר' 100 / 'מ 175 ו גר' 100 / 'מ 105 שאורכם Merino Baby-ו Fine Extra Merino Drops מסוג חוטים

 גר', 100 / 'מ 60 על עומד והדק העבה החוט בין ההבדל Menita )בחוטי מדגםל ששימשו מהחוטים משמעותי ןבאופ יותר

 מאפשרת שהדוגמה גדול הכי הוא בעובי ההבדל גר'(. 100 / מ' 140 הינו Drops מסוג האלו החוטים שני בין וההבדל

 בהרבה דק בחוט תשתמשו אם המקורית. לשמיכה ביחס שונים הריבועים וגודל הסריגה מתח ,החוטים כמות זה ובמקרה

 שלו החיבור של האופי כן, כמו השמיכה. של האחרונים בסיבובים ולכיווץ יתר להידוק לגרום עלול זה ולאימרה, לחיבור

 במקור. תוכנן מאשר ותחרתי אוורירי יותר הרבה להיות עלול האימרה

 

       

 מידי יותר להיות עלולה התוצאהו  אימרהה של יפותרפל בנוגע אתגר ליצור עלול זה. בעובי גדול הבדל עם בחוטים שנסרגה  שמיכה-מיני

 שמיכה.כ  שימושל להתאים מכדי ותחרתית אוורירית

 

  העובי באותו כמעט לחיבור שמשמש כשהחוט ,החוטים באורך קל הבדל
 גלים רוציל עלול זה ,ביניהם לחיבור שמשמשים אלוו הריבועים לסריגת המשמשים החוטים של עובי יןב הבדל כמעט איןכש

 ולפגום נוקשה קצת להיות עלולה הסופית התוצאה האימרה. של האחרונים ובסיבובים החיבור של הראשון בסיבוב ובליטות

 והחיבורים. האימרה של בחן
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 והאימרה החיבור של הקלילות .אחריו יום מימיןו קיבועה לפני - משמאל ולאימרה חיבורל ,לריבועים כאן שימש החוט אותו

 אבל לעזור קצת יכולה המסרגה במספר ירידה המסרגה. באותה נסרגה הדוגמית כל גלית.ל להפוך העלול האימרהו ונעלמ

 יותר. אפילו נוקשה תהיה התוצאה אז

 דומה עוביב אחרים חוטים
 -ו Lankamaailma ; Lankamaailma ידי על נמכריםה Ville -ו Vilma חוטי משל,ל חלופיים, חוטים סוגי כמה יש בפינלנד

Nalle של מותגים שהם Novita 

 המשתתפים. כל עם המידע את שתפו אנא חלופיים. חוטים יחד ולמצוא להתייעץ תוכלו אחרות בארצות

 לדוגמה וריבוע אישי סריגה מתח
 הריבוע של וסריגת מטרת הבאות. ההוראות פי על גראני ריבוע לסרוג יש שלכם, האישי הסריגה מתח מהו לגלות כדי

  ייתכן בדוגמה, מאשר יותר רופף שלכם הסריגה מתח אם לכם. תספיק בחבילה החוט שכמות להבטיח היא הדוגמית

 תצא השמיכה ,יותר הדוק סריגהה מתח ,זאת לעומת אם, .יותר מוקדם יגמרי והחוט יותר גדולה תהיה שלכם שמיכהשה

 על לשמורו השמיכה של השונים הריבועים גדלי בין להשוות עוזר הדוגמית ריבוע .עודף חוט לכם ויישאר יותר קטנה

 .מהרצוי קטן או גדול יצא אם מחדש ריבוע לסרוג תוכלו הצורך, במידת .אחידותם

 דוגמיתה ריבוע של הסריגה מתח
 השמיכה. את לסרוג מתכוונים אתם שבו חוטב בסיסי גראני ריבוע לסרוג

 קסם טבעת 

 3 'עמודים קבוצת בכל עמ 

 3 פינה בכל ע"ש 

 2 עמודיםה תוקבוצ בין ע"ש 

 10 בסה"כ שורות 

 (.Lasse לחוט )מומלץ מ"מ  3.5-4 בגודל קרושה תמסרג עם להתחיל

 בבקשה יותר, קטן הריבוע אם ס"מ. 23 להיות אמור הדוגמית ריבוע גודל

 שוב נסו בבקשה יותר, גדול הריבוע אם .יותר גדולה מסרגה עם שוב נסו

 לכך, קרוב או ס"מ 23 לגודל תגיעו כאשר יותר. קטנה מסרגה עם

 לשמיכה. הריבועים לסריגת המסרגה באותה השתמשו

 תאלצו ,אחרת .עצמה השמיכה של הריבועים עם השוואהל בו משתשהל שתוכלו כדי הדוגמית ריבוע את מקבעים לא :הערה

 .המידות כל את להתאים תצטרכו בסוף אם חכם כ"כ לא וזה - הגודל את להשוות כדי השמיכה של הריבועים את גם לקבע

 הריבועים גודל את להתאים איך
 גם ,המידה על להשפיע יכולים גורמים מספר .מ"ס 23 -כ המידה, אותהב להיות תוכננו לוואלהאק יחד בלסרוג הריבועים כל

 הם אם אפילו ,בקלות הריבועים את לחבר יהיה אפשר ;בעיה מהווים לא קלים הבדלים .בלבד אחד מעצב קטלפרוי היה אם

 התך סוג החלפת ידי על ריבוע של גודלו את להתאים אפשר ,במידות משמעותי הבדל של במקרה אבל . סמ' 2 -ב נבדלים

  .האחרון בסיבוב
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 עמודים במקומם לסרוג אפשר ,יתדוגמה מריבוע קטן הריבוע אם עמודים. עם סרוג הריבועים בכל האחרון הסיבוב

 במקום עמודים חצאי אפילו או מקוצרים עמודים לסרוג אפשר ,יתדוגמה ריבועמ הרבהב גדול הריבוע אם כפולים.

 העמודים.

 מריבוע יותר הגדול או ,הקטנ זהה, במידה ריבועה את לסרוג הצליחו הדוגמה של הבוחנים איך רנאמ ריבוע כל של בהוראות

 משתנה. הריבוע גודל ולכן וניםש סוגיםמ תכים של הסריגה חבמת אישיים הבדלים יש עדיין .הדוגמית

 הסריגה לאחר בריבועים לטפל איך
 

 מראה את משפר גם זה אחיד. בגודל אותם לסיים כך ידי ועל השלמתם, לאחר הריבועים כל את ולקבע להרטיב תוכלו

 הריבועים את לחבר בקלות אפשר חובה. אינו הריבועים קיבוע ,אולם הריבועים.

 .השלמה לשמיכה הגימור את ולעשות

 כולה השמיכה של המידה את לשנות איך

 אם, בהוראות. המוצעת מזו יותר קטנה או גדולה שמיכה לסרוג אפשר תרצו, אם

 שהשמיכה רוצים אם או ובעובי מאד שונה בחוט משתמשים אתם אם למשל,

 .זוגי הריבועים מספר כאשר להתאמה ניתנת האימרה אחר. לצורך תשמש

 של שמיכה לסרוג למשל אפשר אז ,ריבועים 4X6 מ מורכבות המדגם שמיכות

8X8 2 בגודל לתינוק שמיכה או כפולה למיטה ריבועיםX4 .אי מספר עם ריבועים-

 סימטרית לא תוצאה תקבלו עיםריבו של זוגי

  

 

 

 כולה השמיכה את לסיים איך
 את ולקבע להרטיב ממליצים אנו .באימרה שעוסק הדוגמה, של האחרון חלקל יצורף השמיכה של הגימור על מידע

 בחנויות להשיגם אפשר כך. לשם מאד נוחים מספוג משתלבים התעמלות מזרני חוטים(. שאריות באמצעות) כולה השמיכה

 !לה שמגיע הסופי המגע את לשמיכה יעניק קיבוע ספורט.

 !היצרן להמלצות בהתאם גימורה את בצעוו החוטים על המידע את לבדוק זכרו תמיד

 

 לפינלנד! מאהה ומחגיגות לוואלהאהק שמיכת מסריגת הנאה המון

 !לוואלהאק יחד לסרוג צוות וכל שרי ממילה, ברכות

 


