לנארוט ( – )Lönnrotדוגמה

לנארוט ()Lönnrot
האפוס קאלוואלה לא יכול היה להתקיים בלי האיש ששמו לנארוט ( .)Lönnrotאם כן ,מה תהיה שמיכת קאלוואלה בלי
ריבוע לנארוט ( .): )Lönnrotלנארוט ( )Lönnrotהוא זה שקיבץ את הקאלוואלה .הוא ליקט את החומרים מהמשוררים
הנודדים וממקורות אחרים במהלך מסעותיו בעקבות השירה ,והוא אסף וערך את החומרים ויצר מהם את האפוס של
העם הפיני ,הידוע בשם הקאלוואלה .הריבוע על שמו מכבד את יצירתו האדירה ,צורת הספירלה שבאמצע מספרת
לנו על מסעותיו של לנארוט ( ,)Lönnrotמשני הצדדים מופיעות האותיות  Lכחתימתו של לנארוט ( )Lönnrotעל
השמיכה הזו.

על הלסרוג יחד
הדוגמה של ריבוע הקרושה הזה היא חלק מפרויקט קרושה פיני .עיצבנו שמיכת קרושה המבוססת של מיתולוגיית
קאלוואלה לכבוד יום העצמאות ה 100 -של פינלנד .ניתן למצוא את המידע הכללי ואת הקישורים לכל הריבועים של
השמיכה בפוסט המידע על לסרוג יחד קאלוואלה בבלוג של ארטייניwww.arteeni.fi/kalevalacal-en :
צבעים
תוכלו לסרוג את הריבוע הזה ב  1-3צבעים .בסריגה בצבע אחד (מונוכרום) תשתמשו בשני חוטים בספירלה .אם
משתמשים ביותר צבעים ,הצבע התחתון הוא ( Aבתמונות שבהוראות זה אפור כהה) .אפשר לסרוג את האותיות L
בצבע השני של הספירלה (צבע  ,Bכתום בהוראות) או בצבע משל עצמם (צבע  ,Cירוק זית בהוראות).
צבעי הסורגים יחד קאלוואלה ,חוטי Menita Lasse
צבע  :Aאפור כהה ()Dark grey 203
צבע  :Bכתום ()Orange 3309
צבע  :Cירוק זית ()Olive green 9963

דוגמה
קיצורים:
ע"ש
רווח ע"ש
עש"ט
ח"ע
עמ"ק
עמ'
עמכ"פ
לדלג

עין שרשרת
רווח עין/עיני שרשרת
עין שטוחה
חצי עמוד
עמוד מקוצר
עמוד (ללפף חוט על המסרגה פעם אחת)
עמוד כפול (ללפף חוט על המסרגה פעמיים)
לדלג על תך/תכים

ספירלה
בהתחלה סורגים את הספירלה במרכז העבודה .להלן מספר הערות לסריגת ספירלה :לסרוג תמיד בלולאות
האחוריות של התכים מהסיבוב הקודם .לאחר הסיבוב הראשון :בכל סיבוב לסרוג עם צבע אחד בתכים מהצבע
האחר מהסיבוב הקודם .כאשר מחליפים צבע ,התחילו מהמקום שבו הפסקתם עם הצבע הקודם.
זכויות יוצרים:
אני ,שרי מרטילה ( ,) Sari Marttilaבעלת כל זכויות היוצרים לדוגמה זו ,תמונות והוראות ,בבקשה אל תעתיקו,
תשכפלו או תפיצו את הדוגמה כשלמה או בחלקים .אתם יכולים לחלוק קישור אם אתם רוצים לחלוק את הדוגמה.
אתם יכולים למכור מוצרים שנעשו על ידכם ,אבל בבקשה הזכירו אותי כמעצבת .תודה רבה!

סיבוב  :1טבעת קסם עם צבע  1 :Bע"ש ,ח"ע ,עמ"ק 7 ,עמ' .להניח את החוט הזה שימתין לתורו הבא .לסרוג
לאותה טבעת עם צבע  1 :Aע"ש ,ח"ע .להניח לחוט להמתין .להדק את הטבעת 12( .תכים)

תמונה  :1בהתחלה סרגו בשני הצבעים לתוך טבעת הקסם.

סיבוב  :2עם צבע  Aסרגו בלולאות האחוריות של כל אחד מהתכים בצבע ( Bכולל הע"ש) 2 :ח"ע באותו תך .להניח
לחוט להמתין 20( .תכים)

תמונה  :2בסיבוב סריגה אחד ,בו סרגו כל צבע בתורו ,לתוך התכים מהסיבוב הקודם בצבע האחר והניחו לחוט להמתין.

סיבוב  :3צבע  2 .Bעמ' באותו תך 2 ,עמ' באותו התך 2* ,עמ' באותו התך ,עמ' בתך הבא* ,לחזור מ * *-עד לסוף
הסיבוב (שימו לב לע"ש בהתחלה) .להניח לחוט להמתין 34( .תכים)
סיבוב  :4צבע  3* .Aח"ע 2 ,ח"ע באותו התך* ,לחזור מ * *-עד לסוף הסיבוב (בסוף לא סורגים את התכים הבאים:
ח"ע 2 ,ח"ע באותו התך) .להניח לחוט להמתין 42( .תכים)
סיבוב  :5צבע  2 .Bעמ' 2* ,עמ' באותו התך 3 ,עמ'* ,לחזור מ * *-עד לסוף הסיבוב .להניח לחוט להמתין52( .
תכים)
סיבוב  :6צבע  2* .Aח"ע באותו התך 4 ,ח"ע* ,לחזור מ * *-עד לסוף הסיבוב (בסוף לא סורגים את התכים הבאים3 :
ח"ע) .עם צבע  Bסורגים  2עמ"ק ,ח"ע ,עש"ט ובצבע  Aלסרוג  3עמ"ק ,עמ' ,עמ' ועמ"ק באותו התך ,ח"ע 4 ,עש"ט.
אפשר כעת לגזור את חוט  64( .Bתכים בסה"כ)
1

מעיגול לריבוע (לסרוג בצבע )A

סיבוב  :7צבע * .Aעש"ט ,ח"ע 2 ,ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ"ק 2 ,ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ' 2 ,ע"ש ,לדלג על תך ,1
עמכ"פ 5 ,ע"ש ,עמכ"פ 2 ,ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ' 2 ,ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ"ק 2 ,ע"ש ,לדלג על תך  ,1ח"ע,
עש"ט* לחזור מ * 4 *-פעמים בסה"כ.
סיבוב  :8צבע  1 .Aע"ש * ,ח"ע (בעש"ט מהסיבוב הקודם) ,ח"ע (בח"ע מהסיבוב בקודם) 2 ,ח"ע ברווח ע"ש 2 ,ח"ע
ברווח ע"ש הבא 2 ,ח"ע ברווח ע"ש הבא 2( ,ח"ע 3 ,ע"ש 2 ,ח"ע) ברווח ע"ש הפינתי 2 ,ח"ע ברווח ע"ש 2 ,ח"ע
ברווח ע"ש הבא 2 ,ח"ע ברווח ע"ש הבא ,ח"ע (בח"ע מהסיבוב הקודם) ,ח"ע (בעש"ט מהסיבוב הקודם)* ,לחזור מ *-
*  4פעמים בסך הכל .להתחבר עם עש"ט לח"ע מתחילת הסיבוב.
1

הערת תרגום :חוזרים לסרוג לשתי הלולאות.

האותיות  Lוהאימרה
לבסוף תמסגרו את הריבוע על ידי סריגה של האות  Lפעמיים .אפשר להשתמש בצבע  Bאו בצבע  .Cהחלפת צבע
תתבצע מספר פעמים במהלך כל סיבוב .תוכלו לשקול למשוך כל צבע בתוך התכים כאשר סורגים עם הצבע השני,
אבל יתכן והתוצאה הנקייה ביותר תתקבל כאשר גוזרים את החוט בכל החלפת צבע .כאשר מחליפים צבעים,
מבצעים את המשיכה האחרונה בצבע הבא (כך למשל כאשר סורגים עמוד ,מחליפים צבע כאשר נשארות שתי
לולאות אחרונות על המסרגה ,וכשעושים ע"ש מחליפים צבע כאשר עושים את הע"ש).
סיבוב  :9צבע  :Aעש"ט ב  4התכים הבאים 3 ,ע"ש ,עמ' ב  6התכים הבאים (האחרון יהיה ברווח ע"ש הפינתי) .צבע
 3 :Cע"ש ,עמ' באותו הרווח ע"ש כמו הקודם 1* .ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ'* ,לחזור מ * 10 *-פעמים בסה"כ( .עמ'3 ,
ע"ש ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי .עמ' 1* ,ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ'* ,לחזור מ * 6 *-פעמים בסה"כ 1 ,ע"ש ,לדלג על
תך  .1צבע  :Aעמ' ב  7התכים הבאים (האחרון יהיה ברווח ע"ש הפינתי) .צבע  3 :Cע"ש ,עמ' באותו הרווח ע"ש כמו
הקודם 1* .ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ'* לחזור מ * 10 *-פעמים בסה"כ( .עמ' 3 ,ע"ש ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי .עמ'1* ,
ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ'* ,לחזור מ * 6 *-פעמים בסה"כ 1 ,ע"ש ,להתחבר עם עש"ט לע"ש השלישית ההתחלתית.
סיבוב  :10צבע  3 :Aע"ש ,עמ' ב  6התכים הבאים .צבע  2( :Cעמ' 3 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי 1* .ע"ש ,עמ'
ברווח ע"ש* ,לחזור מ * 10 *-פעמים בסה"כ 1 ,ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ'( .עמ' 3 ,ע"ש ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי.
עמ' 1* ,ע"ש ,עמ' ברווח ע"ש* ,לחזור מ * 7 *-פעמים בסה"כ .צבע  :Aעמ' ב  7התכים הבאים .צבע  2( :Cעמ'3 ,
ע"ש 2 ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי 1* .ע"ש ,עמ' ברווח ע"ש* ,לחזור מ * 10 *-פעמים בסה"כ 1 ,ע"ש ,לדלג על תך ,1
עמ'( .עמ' 3 ,ע"ש ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי .עמ' 1* ,ע"ש ,עמ' ברווח ע"ש* ,לחזור מ * 7 *-פעמים בסה"כ .להתחבר
עם עש"ט לע"ש השלישית ההתחלתית.
סיבוב  :11צבע  3 :Aע"ש בעמ' אחרון של הסיבוב הקודם .עמ' ב  6התכים הבאים .צבע  :Cעמ' 1 ,ע"ש ,לדלג על
תך  ,1עמ'( .עמ' 3 ,ע"ש ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי .עמ' 1* ,ע"ש ,עמ' ברווח ע"ש* ,לחזור מ * 11 *-פעמים בסה"כ1 .
ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ' 2( .עמ' 3 ,עמ' 2 ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי .עמ' 1* ,ע"ש ,עמ' ברווח ע"ש* ,לחזור מ *7 *-
פעמים בסה"כ .צבע  :Aעמ' ב  7התכים הבאים .צבע  :Cעמ' 1 ,ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ'( .עמ' 3 ,ע"ש ,עמ')
ברווח ע"ש הפינתי .עמ' 1* ,ע"ש ,עמ' ברווח ע"ש* ,לחזור מ * 11 *-פעמים בסה"כ 1 .ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ'2( .
עמ' 3 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי .עמ' 1* ,ע"ש ,עמ' ברווח ע"ש* ,לחזור מ * 7 *-פעמים בסה"כ .להתחבר עם
עש"ט לע"ש השלישית.
סיבוב  :12צבע  3 :Aע"ש ,עמ' ב  6התכים הבאים .צבע  1 :Cע"ש ,עמ' ברווח ע"ש 1 ,ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ'2( .
עמ' 3 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי .עמ' 1* ,ע"ש ,עמ' ברווח ע"ש* ,לחזור מ * 12 *-פעמים בסה"כ 1 ,ע"ש ,לדלג
על תך  ,1עמ' 1 ,ע"ש( .עמ' 3 ,ע"ש ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי 1 .ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ' 1* ,ע"ש ,עמ' ברווח ע"ש*,
לחזור מ * 7 *-פעמים בסה"כ 1 ,ע"ש ,לדלג על תך  .1צבע  :Aעמ' ב  7התכים הבאים .צבע  1 :Cע"ש ,עמ' ברווח
ע"ש 1 ,ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ' 2( .עמ' 3 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי .עמ' 1* ,ע"ש ,עמ' ברווח ע"ש* ,לחזור
מ * 12 *-פעמים בסה"כ 1 ,ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ' 1 ,ע"ש( .עמ' 3 ,ע"ש ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי 1 .ע"ש ,לדלג
על תך  ,1עמ' 1* ,ע"ש ,עמ' ברווח ע"ש* ,לחזור מ * 7 *-פעמים בסה"כ 1 ,ע"ש .להתחבר עם עש"ט לע"ש השלישית
ההתחלתית.
סיבוב  :13צבע  3 :Aע"ש ,עמ' ב  6התכים הבאים .צבע  :Cעמ' ברווח ע"ש 1 ,ע"ש ,עמ' ברווח ע"ש 1 ,ע"ש ,לדלג
על תך  ,1עמ' 1 ,ע"ש 2( .עמ' 3 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי 1 .ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ' 1* ,ע"ש ,עמ' ברווח
ע"ש* ,לחזור מ * 14 *-פעמים בסה"כ 1( .ע"ש 2 ,עמ' 3 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי 1* .ע"ש ,עמ' ברווח ע"ש*,
לחזור מ * 9 *-פעמים בסה"כ .צבע  :Aעמ' ב  7התכים הבאים .צבע  :Cעמ' ברווח ע"ש 1 ,ע"ש ,עמ' ברווח ע"ש1 ,
ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ' 1 ,ע"ש 2( .עמ' 3 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי 1 .ע"ש ,לדלג על תך  ,1עמ' 1* ,ע"ש,
עמ' ברווח ע"ש* ,לחזור מ * 14 *-פעמים בסה"כ 1( .ע"ש 2 ,עמ' 3 ,ע"ש 2 ,עמ') ברווח ע"ש הפינתי 1* .ע"ש ,עמ'
ברווח ע"ש* ,לחזור מ * 9 *-פעמים בסה"כ .להתחבר עם עש"ט לע"ש השלישית ההתחלתית.
סיבוב  :14צבע  3 :Aע"ש .לסרוג עמ' בלולאה האחורית של כל עמ' וכל ע"ש מהסיבוב הקודם .למעט הרווח ע"ש
הפינתי ,בלולאות האחוריות של עיני השרשרת בפינות לסרוג כלהלן :עמ' בע"ש הראשונה( ,עמ' 3 ,ע"ש ,עמ') בע"ש
השנייה ועמ' בע"ש השלישית .להתחבר עם עש"ט לע"ש השלישית ההתחלתית .יש בסה"כ  39עמ' בכל צד.

