
 הוראות סריגה 
של חוות האלפקות

 בעזרת הערכה תלמדו בקלות ובנוחות את השלבים הראשונים בסריגה. 
 בערכה תמצאו הוראות סריגה, מסרגות מתאימות וצמר אלפקה איכותי. 

 הסריגה מתאימה לכל הגילאים. 

ההוראות מנוסחות בלשון נקבה מטעמי נוחות אך מתייחסות לשני המינים.

הוראות סריגה בסיסיות - שתי מסרגות )העלאת עייניים, עין ימין, עין שמאל)

האלפקות נסיכות הצמר, כשמן כן הן – צמרן מן היוקרתיים והאיכותיים בעולם.

מבנה הסיב הדק והחלול מקנה רכות, משקל קל ויכולת בידוד טרמי.

סגולות המביאות את צמר האלפקה להיות כה בריא ונעים למגע עם הגוף.

מאז 1987 אנחנו בחוות האלפקות במצפה רמון מגדלים את האלפקות לצמר.

אקלים הר הנגב הגבוה מאפשר לנו להשביח את הסיב ולהביא אותו לאיכותו המרבית.

אצלנו בחווה מייצרים את הצמר על כל שלביו החל מהגז ועד המוצר הסופי.

סריגה מהנה!



 הוראות סריגה לכובע 

מה צריך?
 שתי דוללות של 50 גרם 	 

צמר אלפקות איכותי 

שני מסרגות מס׳ 4	 

 * יש לפתוח את הדוללה לכדור 
 לפני תחילת הסריגה – חשוב!

הכנת הכובע 
סורגים שורה 1 ימין, שורה 1 שמאל

 העלי 180 עיניים על מסרגות מס' 4 
וסרגי 3 ס"מ בדוגמא 1.

 המשיכי לסרוג, סרגי שורה כל 7 עיניים 
2 עיניים ביחד לאורך כל השורה. 

המשיכי לסרוג, בגובה 19 ס"מ סרגי 2 שורות 
2 עיניים ביחד לאורך כל השורה.

 השחילי חוט בעיניים הנותרות וכווצי. 
חברי את התפר בעין שטוחה.

כביסת יד 
בלבד

 אסור לייבש
במכונת ייבוש

ייבוש 
בצל

 ייבוש בהנחה 
על משטח

 אין 
לסחוט

x2



יש לפתוח את הדוללה לכדור לפני תחילת הסריגה – חשוב!

2 1
מקמי את החוט סביב האגודל והאצבע . 1

המורה של ידך השמאלית.

 אחזי באחת המסרגות בידך הימנית. . 2
עם קצה המסרגה, משכי מעט כלפיך את 

 החוט הנמצא בין האגודל 
לאצבע המורה.

34 הכניסי את המסרגה, מלמטה, אל תוך . 3
הלולאה שנוצרת בין האגודל לשלושת 

האצבעות המחזיקות את החוט.

עם קצה המסרגה, הרימי את החוט . 4
המשתחל מהאצבע המורה.

6 5  משכי את החוט דרך הלולאה . 5
שעל האגודל.

 הניחי ללולאה להחליק מהאגודל, . 6
 ומשכי את קצה החוט עד שהלולאה 

יושבת היטב על המסרגה.

7  לפפי שוב את קצה החוט סביב האגודל. . 7
 הכניסי את המסרגה, מלמטה, 

אל לולאת האגודל.

8 עם קצה המסרגה, תפסי את החוט המשתחל . 8
מהשתחל מהאצבע המורה.

910 ומשכי דרך הלולאות שעל האגודל.. 9

 הניחי ללולאה להחליק מהאגודל, . 10
 ומשכי את קצה החוט בשביל להדק 

את העין.

חזרי על צעדים 7-10 עד להגיעך למספר העיניים המבוקש.

חלק א׳ - העלאת עיניים



12
 לאחר שהעלית עיניים על המסרגה, . 1

 החזיקי את המסרגה בידך הימנית 
ומקמי את החוט, מגב ידך לפנים ידך, 

 בין הזרת לקמיצה. 
 לפפי את החוט פעמיים סביב 

האצבע המורה. 

העבירי את המסרגה לידך . 2
השמאלית.

34  הכניסי את המסרגה השניה, . 3
שבידך הימנית, אל תוך העין 

הראשונה שעל המסרגה. 

 מקמי את קצה המסרגה . 4
מאחורי החוט המתוח.

5
6  אחזי בחוט עם האצבע המורה, . 5

 והכניסי את המסרגה אל תוך 
העין הקודמת.

הורידי את העין מעל המסרגה.. 6

7  הכניסי את קצה המסרגה, . 7
משמאל לימין, אל תוך העין הבאה. 
לפפי את החוט סביב קצה המסרגה.

8
אחזי בחוט ומשכי אותו בחזרה דרך . 8

הקודמת והתחילי עם העין הבאה.

חלק ב׳ - עין ימין



12  לאחר שהעלת עיניים על המסרגה, . 1
העבירי את העין הראשונה אל 

המסרגה הימנית. לאחר מכן, מקמי 
את החוט לפני המסרגה השמאלית 

והכניסי את המסרגה השמאלית, 
מימין לשמאל, מאחורי החוט ואל 

תוך העין הבאה.

לפפי את החוט סביב המסרגה . 2
הימנית. בעזרת האגודל הימני, 

 החזיקי את החוט 
על המסרגה. 

34 משכי את החוט דרך העין הקודמת. 3

הורידי עין זו מהמסרגה השמאלית. 4

56 החזיקי את החוט לפני המסרגה . 5
השמאלית.  מאחורי החוט המתוח, 
הכניסי את קצה המסרגה הימנית, 
מימין לשמאל, לתוך העין הבאה. 

 לפפי את החוט סביב . 6
המסרגה הימנית.

78 משכי את החוט חזרה דרך העין. . 7

 הורידי את העין הקודמת . 8
מהמסרגה השמאלית.

חלק ג׳ - עין שמאל



12 העין הראשונה והשניה צריכות . 1
להיות עין ימין. לאחר מכן, הכניסי 

את קצה המסרגה השמאלית, 
משמאל לימין, אל תוך העין 

הראשונה. 

 הרימי את העין הראשונה . 2
מעל השנייה. 

3

4

הורידי את שאר העין הראשונה . 3
 מהמסרגה השמאלית, 

והעבירי למסרגה הימנית. 

חזרי על צעדים 1-3. לבסוף, תשאר . 4
עין אחת על המסרגה השמאלית. 

השאירי כ20 ס"מ וחתכי את החוט.

5  החזיקי את החלק הסרוג ומשכי . 5
 את העין האחרונה עד שהחוט 

החתוך יצא מהעין.

חלק ד׳ - סגירת עיינים


