
Octopus  פרויקט "תמנון לכל פג" בישראל 

 הוראות סריגה בעברית לתמנון

http://mynomadhome.com/   - הוראות תורגמו מתוך הבלוג המקסים של ג'וסיה 

 אך שונו מעט להתאים לדרישות הפגיות בישראל

 

 הערות:

מ"מ. 2.5 – 3.5כותנה בלבד. ניתן להשתמש במסרגה מספר  100%*לסריגת התמנון יש להשתמש בחוט   

ס"מ. 17-15-של התמנון אמור להיות כ הסופי*הגודל האופטימלי   

 *אין צורך לסרוג אותם גדולים יותר בשל המקום המוגבל באינקובטור.

 *מטעם בטיחות, יש לשים לב שאורך הזרועות לא יעלה על 15 ס"מ בזמן מתיחה

ס"מ, יש לסרוג פחות עיניים שרשרת הזרועות )ראה הסבר לגבי סריגת הזרועות(. 15-אם זרועות התמנון ארוכות יותק מ  

כדי למנוע יציאה אפשרית של המילוי )האקרילן( מגוף התמנון במקרה של  סריגה צפופה והדוקה*בנוסף, יש לסרוג 

 מתיחה.

 ח"ע = חצי עמוד

 הוראות הסריגה: 

נסרג בספירלה. אין צורך לסרוג כל שורה בסיום. רצוי לסמן )או חוט בצבע שונה( את העין  –התמנון  ראש/גוף

 הראשונה, כדי לדעת מתי מגיעים לסוף השורה.

(6ח"ע בטבעת הקסם ) 6 :1שורה   

(12) בכל לולאהח"ע  2 :2שורה   

(81)חזור עד סוף השורה  הבאה, בלולאה ח"ע 2, ח"ע :3שורה   

(24)חזור עד סוף השורה  בלולאה הבאה, ח"ע 2הלולאות הבאות,  2-ב ח"ע :4שורה   

(30)חזור עד סוף השורה  בלולאה הבאה, ח"ע 2הלולאות הבאות,  3-ב ח"ע :5שורה   

(36)חזור עד סוף השורה  בלולאה הבאה, ח"ע 2הלולאות הבאות,  4-ב ח"ע :6שורה   

(36בכל לולאה ) ח"ע: 14-7שורה   

(30פעמים ) 6ד( חח"ע שנסרגים י 2ח"ע,  4: )ציצום( )15שורה   

(30ח"ע בכל לולאה ): 16-17שורה   

(24פעמים ) 6ח"ע שנסרגים יחד(  2ח"ע,  3: )ציצום( )81שורה   

(24ח"ע בכל לולאה ): 19-20שורה   

(18פעמים ) 6ח"ע שנסרגים יחד(  2ח"ע,  2: )ציצום( )21שורה   

(18ח"ע בכל לולאה ): 22שורה   

(16פעמים ) 2ח"ע שנסרגים יחד(  2ח"ע,  7: )ציצום( )23שורה   

(16ח"ע בכל לולאה ): 24שורה   

 יש למלא את הראש/גוף התמנון באקרילן ולחבר את התחתית אליו

http://mynomadhome.com/


 

 תחתית התמנון

(5ח"ע בטבעת הקסם ) 5 :1שורה   

(10) בכל לולאהח"ע  2 :2שורה   

(15)חזור עד סוף השורה  בלולאה הבאה, ח"ע 2, ח"ע :3שורה   

ביחד עם הגוף ומתחילים עם הזרועות סורגים את התחתיתכאן   

           

*1ח"ע, 30 עיני שרשרת, לסובב לסרוג 2 ח"ע בכל לולאה ולסיים בח"ע* לחזור על כך 7 פעמים עד לקבלת 8 זרועות. 

בזאוע.לסיים בעין שטוחה לחתוך את החוט ולהשחיל את החוט   

 עיניים

יתן לסרוג עיניים ולחבר אותן או לרקום בחוט כותנה/רקמה.נ  

 הוראות לעיניים סרוגות:

(6ח"ע בטבעת הקסם ) 6 :1שורה   

ס"מ לחיבור העיניים לראש. ניתן לרקום  15-. לסגור בעין שטוחה, ולהשאיר חוט באורך כ(12) בכל לולאהח"ע  2 :2שורה 

 את אישון העין כפי שמתמונה.

 בנוסף אפשר להשתולל עם הדמיון ולסרוג אביזרים חמודים כמו כובע/סרט לשיער/פפיון

!בהצלחה ותודה רבה על תרומתכן/ם לפרויקט  

https://www.youtube.com/watch?v=jRE4zvuYvsE 

                        

 



עת הקסםבט  

בשם האנגלית. אפשר לחפש באינטרנט, קיימים סרטים שונים ותיש קמה דרכים שונ  

Magic Circle or Magic Loop 

    

    

   

 


