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להעתיק את הדוגמה או חלקים ממנה. אין לפרסם את הדוגמה (ברשת או . דוגמה זו היא לשימוש אישי בלבד. אין 2019זכויות יוצרים 
  בדפוס), אין לשנותה או למכור אותה.

 

 יהלום אדמה

Diamond 
Earth 

 

ואין להעתיק,  2018דוגמה זו עוצבה עבור לסרוג יחד "חברים מסביב לעולם" 
  להפיץ או למכור אותה ללא אישור המעצבת. 

 

 

 

  חומרים:

, Colour Crafter Scheepjes Veenendaal(אני השתמשתי ב  Worsted weightחוט  -
  )Zeeman Royalאתם יכולים להשתמש גם ב 

  מ"מ 5מסרגת קרושה  -
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להעתיק את הדוגמה או חלקים ממנה. אין לפרסם את הדוגמה (ברשת או . דוגמה זו היא לשימוש אישי בלבד. אין 2019זכויות יוצרים 
  בדפוס), אין לשנותה או למכור אותה.

 

  

  קיצורים: 

  לולאה אחורית  ל"א  עין שרשרת  ע"ש

  עש"ט

  ח"ע

  עין שטוחה

  חצי עמוד

  ל"ק

  ח"א

  לולאה קדמית

  חובק אחורי

  חובק קדמי  ח"ק  עמוד מקוצר  עמ"ק

  סיבוב  ס'  עמוד  עמ'

  עמודים יחד 2  עמ' יחד 2  עמוד כפול   עמכ"פ

        

  

  . המצויניתכמות הפעמים  הכוכביותעל ההנחיות בין  לחזור** 
  חזרה עבור צד שלם ותכלול הנחיות מגוונות. זאת בד"כ 

 

  סמ'. 30בוע של יגודל סופי: ר

 

  אנחנו מתחילים! 

  

 

 

ע"ש (לא  1 : להתחיל עם טבעת קסם,1סיבוב 
 חוטהזנב את משוך ח"ע, ל 6נספרת כתך), 

  לסגירה ולסגור עם עש"ט לח"ע הראשון. 
  
   ח"ע)  6(
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להעתיק את הדוגמה או חלקים ממנה. אין לפרסם את הדוגמה (ברשת או . דוגמה זו היא לשימוש אישי בלבד. אין 2019זכויות יוצרים 
  בדפוס), אין לשנותה או למכור אותה.

 

 

ח"ע  2ע"ש (לא נספרת כתך),  1 :2סיבוב 
הבאים ולסגור עם  ח"ע 5-בבתך הראשון ו

  עש"ט לח"ע הראשון. 
  
  ח"ע) 12(

 
 

 

ע"ש (לא נספרת כתך), ח"ע ח"א  1 :3סיבוב 
ח"ע הבאים ולסגור  11-לח"ע הראשון ולסביב 

  ח"ע ח"א הראשון. לעם עש"ט 
  
  ח"ע ח"א) 12(

 
 
 
 
 
 

 

ח"ע  2ע"ש (לא נספרת כתך),  1 :4סיבוב 
ח"ע ח"א הבאים ולסגור  11-בבתך הראשון ו

  עם עש"ט לח"ע הראשון.
  
  ח"ע)  24(
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להעתיק את הדוגמה או חלקים ממנה. אין לפרסם את הדוגמה (ברשת או . דוגמה זו היא לשימוש אישי בלבד. אין 2019זכויות יוצרים 
  בדפוס), אין לשנותה או למכור אותה.

 

 

ע"ש (לא נספרת כתך), ח"ע ח"א  1 :5סיבוב 
ח"ע הבאים ולסגור  23-להראשון ו לתךסביב 

  ח"ע ח"א הראשון. לעם עש"ט 
  
  ח"ע ח"א) 24(

 
 

 

 2עמ', *( 2כתך),  נספרותע"ש ( 3 :6סיבוב 
עמ' *  5עמ') בתך הבא (פינה),  2ע"ש,  2עמ', 

עמ') בתך הבא,  2ע"ש,  2עמ',  2פעמים, ( 3
  ע"ש.  3ראש לעמ', לסגור עם עש"ט  2
  
  )העמ') תכי פינ 2ע"ש,  2עמ',  2( 4-ועמ'  20(
  

  עמ')   2ע"ש,  2עמ',  2( -ועמ'  5בכל צד: 
 
 

 
 

 2עמ', *( 4כתך),  נספרותע"ש ( 3 :7סיבוב 
לדלג עמ') בתך הבא (פינה),  2ע"ש,  2עמ', 

 2עמ',  2פעמים, ( 3עמ'*  8, על התך החבוי
עמ') בתך הבא, לדלג על התך  2ע"ש, 

 3עמ', לסגור עם עש"ט לראש  3החבוי, 
  ע"ש.

   
עמ' ) תכי  2ע"ש,  2עמ',  2( 4-ועמ'  32(

  ) פינה
  

  עמ')  2 ע"ש, 2 עמ', 2( -ועמ'  8בכל צד: 
 



 
English-VS Terms-5 

 

 
   

להעתיק את הדוגמה או חלקים ממנה. אין לפרסם את הדוגמה (ברשת או . דוגמה זו היא לשימוש אישי בלבד. אין 2019זכויות יוצרים 
  בדפוס), אין לשנותה או למכור אותה.

 

עכשיו נסרוג את הריבוע המיוחד  :8סיבוב 
  במרכז הריבוע. 

  
  סיבוב זה דורש זמן וריכוז!

  
ח"ע ברווח  2* ע"ש (לא נספרת כתך), 1 -

(כך  7בין העמ' הרביעי והחמישי מסיבוב 
שיש לחזור לרווח הקודם בין העמ' הרביעי 

  חמישי) וה
  
עמ' הבא (עמ' לע"ש, ח"ע ח"ק סביב  1 -

  ). 7חמישי מסיבוב 
  
עמ' הפינתי לע"ש, ח"ע ח"ק סביב  1 -

אבל מתחת ללולאות  6הראשון מסיבוב 
  העליונות.

  
 5ע"ש הפינתי מסיבוב ע"ש, ח"ע ברווח  1 -

   .6בין העמ' הפינתי השני והשלישי מסיבוב 
  
עמ' הפינתי האחרון לע"ש, ח"ע ח"ק סביב  1 -

  אבל מתחת ללולאות העליונות. 6מסיבוב 
  
ע"ש, ח"ע ח"ק סביב עמ' הרביעי מהפינה  1 -

, לסגור עם עש"ט לראש העמ' 7בסיבוב 
  ע"ש*.  1, 7החמישי מסיבוב 

  
פעמים, לסגור עם עש"ט לח"ע  4לחזור * *  -

  הראשון. 
  

  לנתק חוט ולאבטח קצוות.  
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להעתיק את הדוגמה או חלקים ממנה. אין לפרסם את הדוגמה (ברשת או . דוגמה זו היא לשימוש אישי בלבד. אין 2019זכויות יוצרים 
  בדפוס), אין לשנותה או למכור אותה.

 

 

 

 

להתחבר שוב ברווח ע"ש פינתי  :9סיבוב 
  כלשהו

  
 2ע"ש,  2ח"ע,  2*(, ע"ש (לא נספרת כתך) 1

לדלג על התך  ח"ע) ברווח ע"ש הפינתי,
ח"ע אתם  10(בזמן סריגת  ח"ע 10 ,החבוי

מדלגים על הרווח בין העמ' הרביעי והחמישי 
באופן טבעי, זה המקום שבו סרגתם  7מסיבוב 

פעמים, לסגור עם  4* )8 ח"ע בסיבו 2את 
  עש"ט לח"ע הראשון. 

  
ח"ע) תכי  2ע"ש,  2ח"ע,  2( 4-וח"ע  40(

  )פינה
  

  ח"ע) 2, שע" 2ח"ע,  2( -וח"ע  10בכל צד: 
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להעתיק את הדוגמה או חלקים ממנה. אין לפרסם את הדוגמה (ברשת או . דוגמה זו היא לשימוש אישי בלבד. אין 2019זכויות יוצרים 
  בדפוס), אין לשנותה או למכור אותה.

 

 

  עש"ט לרווח ע"ש הפינתי
 

 2ע"ש (לא נספרת כתך), *(ח"ע,  1 :10סיבוב 
עמ"ק ח"א*  14ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש הפינתי, 

  פעמים, לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון.  4
  
ע"ש, ח"ע) תכי  2(ח"ע,  4-וא עמ"ק ח" 56(

  )פינה
  

  ע"ש, ח"ע) 2(ח"ע,  -ועמ"ק ח"א  14בכל צד: 
 

-  

  הפינתיעש"ט לרווח ע"ש 
 

ע"ש (לא נספרות כתך), *(עמ"ק,  1 :11סיבוב 
 4עמ"ק*  16ע"ש, עמ"ק) ברווח ע"ש הפינתי,  2

  פעמים, לסגור עם עש"ט לעמ"ק הראשון. 
  
 ע"ש, עמ"ק) תכי פינה) 2(עמ"ק,  4-ועמ"ק  64(
  

  ע"ש, עמ"ק) 2(עמ"ק,  -ועמ"ק  16בכל צד: 
 

 

  עש"ט לרווח ע"ש הפינתי
 

 2ע"ש (לא נספרת כתך) *(עמ"ק,  1 :12סיבוב 
עמ"ק*  17, על התך החבוי לדלגע"ש, עמ"ק) 

  פעמים, לסגור עם עש"ט לעמ"ק הראשון.  4
  
ע"ש, עמ"ק) תכי  2(עמ"ק,  4-ועמ"ק  68(

  פינה)
  

  ע"ש, עמ"ק) 2(עמ"ק,  -ועמ"ק  17בכל צד: 
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להעתיק את הדוגמה או חלקים ממנה. אין לפרסם את הדוגמה (ברשת או . דוגמה זו היא לשימוש אישי בלבד. אין 2019זכויות יוצרים 
  בדפוס), אין לשנותה או למכור אותה.

 

 

  עש"ט לרווח ע"ש פינתי
 

  ע"ש (לא נספרות כתך) 1 :13סיבוב 
  

  , הפינתי ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש 2*(ח"ע, 
, ח"ע, (עמכ"פ ברווח בין לדלג על התך החבוי

הח"ע הפינתי האחרון והעמ"ק ח"א הראשון 
 5) 12, ח"ע בתך הבא מסיבוב 10מסיבוב 
  פעמים, 

  
ח"ע, (עמכ"פ ברווח בין העמ"ק ח"א השביעי 

, ח"ע בתך הבא מסיבוב 10והשמיני מסיבוב 
  פעמים,  5) 12

 
ח"ע, (עמכ"פ ברווח בין העמ"ק ח"א האחרון 

פעמים*  5) 10מסיבוב  והח"ע הפינתי הראשון
  פעמים, לסגור עם עש"ט לח"ע הראשון.  4
  
ע"ש, ח"ע)  2(ח"ע,  4-וח"ע  72עמכ"פ +  60(

  )תכי פינה
  

 2(ח"ע,  -וח"ע  18עמכ"פ +  15בכל צד: 
 )ע"ש, ח"ע

 

  עש"ט לרווח ע"ש פינתי
 

 2, *(ח"ע, )ע"ש (לא נספרת כתך 1 :14סיבוב 
ברווח ע"ש פינתי, עמ"ק ח"א, , ח"ע) ע"ש

ח"ע ול עמכ"פל(עמ"ק ח"א, [עמ"ק ח"א סביב 
פעמים, עמ"ק  3פעמים)  5בו זמנית]  הבאים
פעמים, לסגור עם עש"ט לח"ע  4ח"א* 

  הראשון. 
  
ע"ש, ח"ע) תכי  2(ח"ע,  4-ועמ"ק ח"א  80(

  )פינה
  

ע"ש, ח"ע)   2עמ"ק ח"א וגם (ח"ע,  20בכל צד: 
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להעתיק את הדוגמה או חלקים ממנה. אין לפרסם את הדוגמה (ברשת או . דוגמה זו היא לשימוש אישי בלבד. אין 2019זכויות יוצרים 
  בדפוס), אין לשנותה או למכור אותה.

 

 

  לרווח ע"ש הפינתיעש"ט 
 

ע"ש (לא נספרת כתך),  1 : 15סיבוב 
ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש הפינתי,  2*(ח"ע, 

פעמים, לסגור עם עש"ט לח"ע  4ח"ע*  22
  הראשון. 

  
ע"ש, ח"ע) תכי  2(ח"ע,  4-וח"ע  88(

  )פינה
  

  ע"ש, ח"ע) 2(ח"ע,  -וח"ע  22בכל צד: 
 

 

  עש"ט לרווח ע"ש הפינתי
 

ע"ש (לא נספרת כתך),  1 :16סיבוב 
ע"ש, ח"ע) ברווח ע"ש הפינתי,  2*(ח"ע, 

פעמים, לסגור עם  4עמ"ק ח"א*  24
  עש"ט לח"ע הראשון. 

  
ע"ש, ח"ע)  2(ח"ע,  4-ועמ"ק ח"א  96(

  תכי פינה)
  

ע"ש,  2(ח"ע,  -ועמ"ק ח"א  24בכל צד: 
  ח"ע)

 

 

  עש"ט לרווח ע"ש הפינתי
 

ע"ש (לא נספרת כתך),  1 :17סיבוב 
ע"ש, עמ"ק) ברווח ע"ש  2*(עמ"ק, 
עמ"ק*  25, לדלג על התך החבויהפינתי, 

 לעמ"קפעמים, לסגור עם עש"ט  4
  הראשון. 

  
למקם סמן בעמ"ק השני, החמישי, 

-, ה20-, ה17-, ה14-, ה11-השמיני, ה
-2הרווחים של  שנמצא בין 26-וה 23

יותר כדי שהכל יהיה . יםע"ש הפינתי
   .19ברור לסיבוב 

  
ע"ש, עמ"ק)  2(עמ"ק,  4-ועמ"ק  100(

  תכי פינה
  

ע"ש,  2(עמ"ק,  -ועמ"ק  25בכל צד: 
  עמ"ק)
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להעתיק את הדוגמה או חלקים ממנה. אין לפרסם את הדוגמה (ברשת או . דוגמה זו היא לשימוש אישי בלבד. אין 2019זכויות יוצרים 
  בדפוס), אין לשנותה או למכור אותה.

 

 

  עש"ט לרווח ע"ש הפינתי
 

), ע"ש (לא נספרת כתך 1 :18סיבוב 
 4עמ"ק*  27 ,ע"ש, עמ"ק) 2*(עמ"ק, 

  פעמים, לסגור עם עש"ט לעמ"ק הראשון. 
  
ע"ש, עמ"ק)  2( עמ"ק,  4-ועמ"ק  108(

  תכי פינה)
  

ע"ש,  2(עמ"ק,  -ועמ"ק  27בכל צד: 
  עמ"ק)

 

 

  עש"ט לרווח ע"ש הפינתי
 

  ,ך)כתע"ש (לא נספרת  1 :19סיבוב 
ע"ש, עמ"ק) ברווח ע"ש  2(עמ"ק,  -* 

תך לעמ"ק, עמכ"פ ח"ק סביב הפינתי, 
, לדלג על 17המסומן הראשון מסיבוב 

עמ"ק, עמכ"פ  2, 18התך הבא מסיבוב 
 17אותו תך מסומן מסיבוב לח"ק סביב 

  ,שוב
 

(עמכ"פ ח"ק בתך המסומן הבא מסיבוב  -
 2, 18, לדלג על התך הבא מסיבוב 17

אותו תך מסומן לסביב  עמ"ק, עמכ"פ ח"ק
  פעמים, עמ"ק* 8שוב)  17מסיבוב 

  
לעמ"ק  פעמים, לסגור עם עש"ט 4

  הראשון.
  
 2(עמ"ק,  4-ועמ"ק  80עמכ"פ ח"ק,  72(

  ע"ש, עמ"ק) תכי פינה
  

 -ועמ"ק  20עמכ"פ ח"ק,  18בכל צד: 
  ע"ש, עמ"ק) 2(עמ"ק, 
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להעתיק את הדוגמה או חלקים ממנה. אין לפרסם את הדוגמה (ברשת או . דוגמה זו היא לשימוש אישי בלבד. אין 2019זכויות יוצרים 
  בדפוס), אין לשנותה או למכור אותה.

 

 

  עש"ט לרווח ע"ש פינתי
 

ע"ש (לא נספרת כתך),  1 :20סיבוב 
ע"ש, עמ"ק) ברווח ע"ש פינתי,  2*(עמ"ק, 
עמ"ק הבאים, עמ' ח"ק סביב  2-עמ"ק ב

עמ' ח"ק יחד  2עמ"ק, ( 2עמכ"פ ח"ק, ל
עמ"ק)  2העמכ"פ ח"ק הבאים,  2-ל סביב

ח"ק  לעמכ"פפעמים, עמ' ח"ק סביב  8
פעמים, לסגור עם  4עמ"ק*  2האחרון, 

  עש"ט לעמ"ק הראשון. 
  
 88עמ' ח"ק יחד,  2 32עמ' ח"ק,  8(

ע"ש, עמ"ק) תכי  2(עמ"ק,  4-ועמ"ק 
  פינה)

  
עמ' ח"ק יחד,  2 8עמ' ח"ק,  2בכל צד: 

   ע"ש, עמ"ק) 2(עמ"ק,  -ועמ"ק  22
 

 

  פינתי.עש"ט לרווח ע"ש 
 

ע"ש, (לא נספרת כתך),  1 :21סיבוב 
ח"ע ח"א, ח"ע  3ע"ש, ח"ע),  2*(ח"ע, 

ח"ע ח"א, (ח"ע  2עמ' ח"ק, לח"א סביב 
ח"ע ח"א)  2עמ' ח"ק יחד,  2-לח"א סביב 

 3עמ' ח"ק, לא סביב פעמים, ח"ע ח" 8
פעמים, לסגור עם עש"ט  4ח"ע ח"א* 

  לח"ע הראשון. 
ע"ש, ח"ע)  2(ח"ע,  4-וח"ע ח"א  136(

  תכי פינה
  

ע"ש,  2, ח"ע(  -וח"ק  ח"ע 34בכל צד: 
  )ח"ע

 

 

  עש"ט לרווח ע"ש פינתי
 

ע"ש (לא נספרת כתך),  1 :22סיבוב 
 4עמ"ק ח"ק*  36ע"ש, עמ"ק),  2*(עמ"ק, 

  .הראשון עמ"קלפעמים, לסגור עם עש"ט 
  
ע"ש,  2(עמ"ק,  4-ועמ"ק ח"ק  144(

  עמ"ק) תכי פינה
  

ע"ש,  2(עמ"ק,  -ועמ"ק ח"ק  36בכל צד: 
   עמ"ק)
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להעתיק את הדוגמה או חלקים ממנה. אין לפרסם את הדוגמה (ברשת או . דוגמה זו היא לשימוש אישי בלבד. אין 2019זכויות יוצרים 
  בדפוס), אין לשנותה או למכור אותה.

 

 

  עש"ט לרווח ע"ש הפינתי.
 

ע"ש (לא נספרת כתך),  1 :23סיבוב 
 4עמ"ק ח"ק*  38ע"ש, עמ"ק),  2*(עמ"ק, 

פעמים, לסגור עם עש"ט לעמ"ק הראשון. 
  לנתק חוט ולאבטח קצוות. 

  
ע"ש,  2(עמ"ק,  4-ועמ"ק ח"ק  152(

  עמ"ק) תכי פינה)
  

ע"ש,  2(עמ"ק,  -ועמ"ק ח"ק  38בכל צד: 
  )עמ"ק

 
 

 

 

אני מקווה שכולכם נהניתם לסרוג את הריבוע הזה. זהו כבוד גדול עבורי להשתתף. זהו הריבוע 
  הראשון שעיצבתי והוא לא יהיה האחרון. 

" תוכלו למצוא ריבועים נוספים 3אם מצאתם את הריבוע הזה בלי לעקוב אחר "חברים מסביב לעולם 
   /https://calcrochetalong.comשעוצבו עבור לסרוג יחד זה בקישור הזה:

או  brietnablockeel#אשמח מאד לראות את הגרסאות שלכם. תוכלו לתייג אותי באינסטגרם 
להעלות את התמונות שלכם בעמוד הפייסבוק שלי: 

ebook.com/Brietna/https://www.fac  

אנא זכרו שזהו העיצוב שלי וזכויות היוצרים הן שלי. אתם מוזמנים בהחלט להשתמש בדוגמה 
  לשימושכם האישי, אבל אנא אל תעתיקו, תפיצו, תתרגמו או תפרסמו זאת כשלכם. 

 אם אתם מוכרים את מה שהכנתם או מפרסמים תמונות של היצירות שלכם אעריך אם תציינו מהיכן
  www.brietna.be .לקחתם את הדוגמה ותפנו אנשים אל האתר שלי 

  תודה והיו ברוכים !

  ורוניק בלוקיל

Véronique Blockeel.  

  


