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Kalevala CAL  
 החוטים על מידע - קאלוואלה ביחד לסרוג

  
 

המכירה של חבילות חוטים ללסרוג יחד קאלוואלה סוף סוף התחילה! יש הרבה אפשרויות צבעים לבחור מהם כך 
 שיתאימו לטעם של כל אחד. 

יורו כתלות במספר הצבעים בחבילה. עלות המשלוח תתווסף אל  57עד  44המחיר של החבילה משתנה מ 
 form order Menita’s  -המחיר. עוד מידע ניתן למצוא בטופס ההזמנה של מניטה 

  
 כמות חוט עבור השמיכה*.

 (3.5-4בגודל מסרגת קרושה גרם, מומלצת  100מטר/ 200) Menita Lasse מטר  2500בערך 
 (3-3.5דל ובגמסרגת קרושה גרם. מומלצת  50מטר/ 130) Menita Piaמטר  1000בערך 

 
ם הוא רופף או הדוק יותר או שאתם בוחרים חוט כנתן מאוחר יותר. אם מתח הסריגה שלי*( מתח הסריגה י

השימוש יהיה שונה מהכמות הנתונה. כמו כן  שימו לב, אם אתם משתמשים ביותר צבעים, הכמות באורך שונה, 
 בה תשתמשו תגדל,  כיון שיהיו יותר שאריות חוט בשימוש במגוון צבעים.

 
 מאוחר יותר יחד קאלוואלה בעמוד לסרוגאינפורמציה כללית והקישורים ללסרוג יחד יעודכנו 

 

 

  
 

הכמויות בשימוש. למצוא פה למטה, כמו גם את הצבעים ו את השמות והאינפורמציה על חבילות הצבעים ניתן
ס"מ, במתח הסריגה הנתון.  כדי להבטיח שתסיימו את השמיכה  X170 115שמיכה בגודל תספיק לכמות החוט 

 מאוחר יותר לפני שנתחיל. שיימסר עם הכמות החוט בחבילה, מתח הסריגה חייב להיבדק בהתאם למידע 
 

 ( יש כמות מוגבלת של חבילות. Menita (למניטה
  
 

לראות את הדוגמאות העושות שימוש בצבע אתם יכולים גם לסיים את את השמיכה עם צבע מדגיש, אתם יכולים 
(. במקרה זה אנו ממליצים לקנות עוד חבילה של חוט Fell( ואדמת טרשים )Fieldמדגיש בשמיכות השדה )

Pia Menita’s  .כאשר משתמשים בצבע מדגיש, כמות השימוש בחוט בצבע שאתם רוציםPia  חבילות  9הוא
 בצבע מדגיש(.  1המקוריות ועוד  8בסה"כ )

 

https://goo.gl/forms/YaVYxer0hwoCB5lD2
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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שימו לב: למרות שבדיקת מתח הסריגה חשובה, יש גם אפשרות שמתח הסריגה ישתנה בזמן שאתם סורגים את  
שאר לכם חבילה שלמה של חוט ללא שימוש. אנחנו עיגלנו כלפי מעלה את כמות השימוש משמיכות יהשמיכה ות

של החוט סביר שהמחיר וא עד לחבילה מלאה כדי לוודא שיהיה מספיק חוט עבור רוב הסורגים, המזל ה המודל
 ביותר וקל להשתמש בשאריות למשל לכרית תואמת מאשר להתחיל להזמין עוד חוט. 

 
 הנו בבחירת סכימת הצבעים!ית

 
 שמות חבילות החוטים והתיאור של סכימת הצבעים שלהם:

  

 אפור - Kallio - סלע

 
 את לאט משנים הללו הסלעים בפינלנד. שנים מיליארד בני המוצקים לסלעים מחווה היא "סלע" חוטים חבילת 

 השונים בגוונים צפייה באמצעות רגעילה יכולים אתם סלע על בישיבה והמים. הרוח הקרח, נגד במלחמה צורתם
 בזמן הסלע. של יחד גם וגסים החלקים השטח פני את שלכם בידיים לחוש תוכלו השטח. פני על אפור של

 חוטים חבילת בבחירת לאנשים. בטחון הביאו והם כמגנים עיםבסל השתמשו החיילים פינלנד של המלחמות
  ושלום. בטחון יציבות, תייצג שלכם השמיכה "סלע"

 
 כדלקמן: Lasse חוט כוללת סלע חבילת

3 X (100)  לבן white 
2 X (200) שחור black 
3  X (203) כהה אפור grey dark 
3 X (204) בינוני אפור grey medium 
4 X (205) בהיר אפור grey light 
 

 grey medium בינוני אפור Pia חוט X  8 כ גם כמו
 

 
  

 Penttin Pekka-Jukka ע"י צולמה הנוף תמונת Ervelius Seija ע"י וצולמה נסרגה סלע - Kallio שמיכת
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 צבעוני - KETO - שדה
 

הבקר הנקי,  רהאוויחבילת חוטים "שדה" היא כמו רוב הרגעים היפים של הקיץ הפיני. היא תזכיר לכם את 
החופשי אוכל עשב בשדה ופרחי הבר באחו. צבעים שמחים הזורחים בשמש חצות כה יפה שגם השמש לא רוצה 

ללכת לישון. בבחירת חבילת חוטים "שדה" אתם מקבלים שמחה, עליזות והאהבה של שמש החצות לשמיכה 
 שלכם. 

 
 כדלקמן: Lasse חוט כוללת שדה חבילת

2 X (100)  לבן white eLass 
3 X (2002)  בהיר אקווה aqua bright 
4 X (2034)  פוקסיה fuchsia 
2 X (2317)  צהוב yellow 
2 X (3309) כתום orange 
3 X  (9963) זית ירוק green olive 
 

 white (100)  לבן Pia חוט X  8 כ גם כמו
 

  
 

 Åström Sari. תמונת הנוף צולמה ע"י Virtanen Minnaשמיכת השדה נסרגה וצולמה ע"י 
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 כחול - järvi - אגם
 

 שפת על המזח בקצה הוא רגעילה ביותר הטוב המקום בפינלנד. האגמים מאלפי בריזה היא "אגם" חוטים חבילת
 בסירת ויוצאים לסאונה מים סוחבים אתם משם .במים לשחייה קופצים הילדים משם שלכם. הקיץ בבית האגם

 אדמה תפוחי בהם להרתיח יכולים שאתם צלולים כך כל באגם המים הערב. לארוחת דגים לאסוף משוטים
 "אגם" חוטים חבילת בבחירת פניו. על מרקדות הגשם כשטיפות יפה עדיין האגם גשם יורד כאשר גם חדשים.
  הר.וטו אהבה יסמלו שלכם בשמיכה הצבעים

 
 כדלקמן: Lasse חוט כוללת אגם חבילת

3 X (100)  לבן white 
3 X (160) דנים denim 
2 X (170) צי כחול navy 
3 X (5936) מלכותי כחול blue royal 
3 X (8627) תכלת blue light 
2 X (204) בינוני אפור grey medium 
 

 white (100)  לבן Pia חוט X  8 כ גם כמו

 

 
 

 Elo. Milla ע"י צולמה הנוף תמונת Åström Sariוצולמה ע"י  Kopra Riitta-Marjaשמיכת המודל אגם נסרגה ע"י 
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 פסטל - Lampi -בריכה 
 

הצבעוניות של חבילת החוטים "בריכה" עדינה כמו פני השטח של בריכה ללא רוח. הצבעים משתקפים בערפל 
ברבורים שטים לאט עם היופי של פרחי הלילי. הרגע השקט העומד הזה מסוגל כמייחלים לחלומות על הנעורים. 

 לתפוס את הנצח. בבחירת חבילת חוטים "בריכה" לשמיכה שלכם תהיה אוירה שקטה ורגועה.
 

 כדלקמן: Lasse חוט כוללת בריכה חבילת
3 X (100)  לבן white 
2 X (6823) ורוד pink 
3 X (8627) תכלת blue light 
2 X (2034)  פוקסיה fuchsia 
3 X (205) בהיר אפור grey light 
2 X (204) בינוני אפור grey medium 
 

 white (100)  לבן Pia חוט X  8 כ גם כמו
 

 
  

 

 
 Åström Sariתמונת הנוף צולמה ע"י  Saarinen Marjaשמיכת הדוגמה בריכה נסרגה וצולמה ע"י 

  



   

 
  Copyright 2017 Kalevala CAL 

 

 
 פשוט - Aapa -  bog Aapa  ביצת

 
 רטובה כבדה, היא בביצה הצעידה פינלנד. צפון של הביצות משרשרת שמה את קיבלה "Aapa" חוטים חבילת

 החציר ,(subshrubs) הנמוכים העשבים בגלל בגוונים קטנים שינוים עם מונוכרומטי שהנוף תמצאו אתם ומביכה.
 שלהם הקולות את עלשמו אפשר ובסתיו באביב העגורים. תוגומהזד מגיעה הזו תהאסתטי לתצוגה ראווה והפטל.
  שלכם. השמיכה של והשקט האסתטי היופי את תתפסו אתם Aapa חוטים חבילת בבחירת מהגרים. הם כאשר

 
 כדלקמן: חוט כוללת Aapa חבילת

31 X חוט Lasse  
8  X חוט Pia  

 לבחירתכם בצבע

  
 
 

 שאתם בצבעים Aapa ה שמיכת את לסרוג יכולים אתם Åström Sari ע"י וצולמה Ilvonen Taina ע"י נסרגה Aapa הדוגמה שמיכת
 Hautamäki Liisa ע"י צולמה הנוף תמונת מעדיפים.
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  כהה צבעוני -  metsä - יער

 
 רשרוש השרף, ריח האשוח. עצי של המסתורין ואת הפיני הטבע של המיסטיקה את תביא "יער" חוטים חבילת

 של אפשרויות מביאים הצמחים שכבות היער. תוך אל הסקרן החוקר את ידריכו האדמה על והאצטרובלים הזרדים
 המוס אייל היער, מלך את לראות יכולים אתם דומדמניות או אוכמניות אוספים כאשר צבעוניות. הפתעות

(moose(. הצבעים של הטבעית השלווה ואת המיסטית ההפתעה את מקבלים אתם "יער" חוטים חבילת בבחירת 
  שלכם. בשמיכה

 
 כדלקמן: Lasse חוט כוללת יער חבילת

6 X (203) כהה אפור grey dark 
1 X (2317)  צהוב yellow 
2 X (3309) כתום orange 
1 X (757) סגול purple 
2 X (8755) ארגמן magenta 
2 X (8947) יער ירוק green forest 
2 X (8962) משמר כחול blue petrol 
2 X (9963) זית ירוק green olive 
 

 grey medium (204) בינוני אפור Pia חוט X  8 כ גם כמו
 

  

 

 
Liisa תמונת הנוף צולמה ע"י  Elo. Milla ע"י וצולמה נסרגה והקאלוואלה הפינית המסורת את התואמים בצבעים יער הדוגמה שמיכת

.Hautamäki 
 

  

https://liisahh.kuvat.fi/
https://liisahh.kuvat.fi/
https://liisahh.kuvat.fi/
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 אפקט -  TUNTURI  - לפלנד של ההרים - טרשים
 

 ,Sami) הסמי גרים שם לפלנד. של ההרים ,פינלנד של הטבע מאוצר פיסה היא טרשים חוטים חבילת
 קטנים הם בצבע השינויים איילים. שרועים לפלנדים גם אבל אירופה צפון של הילידים התושבים אסקימואים(,

 .בצבע מלאה האדמה כאשר הסתיו, של הצבעים את תביא הנוף על ההשפעה וצמודים. נמוכים מגידולים כתוצאה
 תגיע לחשיכה השמחה לשמים. עולה שהיא לפני עוד שוקעת השמש כאשר הקוטבי הלילה מגיע מכן לאחר

 - מה שלו המסע את מתחיל קלאוס סנטה בשמים. הרוקדים הצפון אורות של ומהצבעוניות הלבן מהשלג
Korvatunturi. שמש את חוגגים והפינים הבא המולד חג את מכינים סנטה של הקטנים העוזרים בקיץ. שונה הכל 

 שלכם. ההשמיכ אל לפלנד של והמסתורין הקסם צבעי את תביא " Tunturi" צבעים בחבילת בחירה החצות.
 

 כדלקמן: Lasse חוט כוללת טרשים חבילת
4 X (203) כהה אפור grey dark 
2 X (100)  לבן white 
3 X (205) בהיר אפור grey light 
3 X (204) בינוני אפור grey medium 
2 X (200) שחור black 
2 X לבחירתכם צבע 
 

 grey medium (204) בינוני אפור Pia חוט X  8 כ גם כמו
 

  
 

. אתם יכולים לבחור את הצבע המועדף עליכם כדי Oksanen Arniשמיכת המודל טרשים עם צבע מנוגד פוקסיה נסרגה וצולמה ע"י 
 Hautamäki Liisa.להחליף את הפוקסיה. תמונת הנוף צולמה ע"י 

 
 

 על התיאור של חבילות החוטים Jutta Karvonenתודה ל 
 

 kalevalacal#לסרוג יחד קאלוואלה במדיה החברתית זכרו לתייג את 

https://liisahh.kuvat.fi/
https://liisahh.kuvat.fi/

