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כל האביזרים הדרושים לאריגה כלולים בספר:
נול
וו מסרגה
מחט
לולאות כותנה צבעוניות
חוט צמר
ההוראות מפורטות בהתאם למספר העמוד ומספר האיור להמחשה.

סדנת

אריגה ,עמ' 4

כדי ללמוד לארוג חשוב לדעת  4מילים :שְׁ תִ י וָעֵ ֶרב .
שְׁ תִ י  -הלולאות או החוט הראשונים שנמתחים על הנול -כולם באותו כיוון.
עֵ ֶרב -הלולאות או החוט שנטווים על ומתחת לשתי
נול -הכלי שאיתו אנחנו אורגים ,הכולל ווים שעליהם נתפסים החוטים או הלולאות.
 .0בחרו את הצבעים למרובע הראשון שלכם 01 ,לולאות לשתי ו 01לולאות לערב.
 .4מתחו את הלולאות שבחרתם לשתי על הנול ומתחו אותן כל שני ווים מקבילים .אם נשאר וו אחד בצד אחד אך לא בצד
שני ,כנראה שפספסתם וו אחד ,בדקו וסדרו את הלולאות.
 .0קחו את הלולאה הראשונה של הערב והתחילו את האריגה מעל  4הקצוות המתוחים של הלולאה הראשונה ומתחת
לשני הקצוות המתוחים של הלולאה השניה.
 .4המשיכו את האריגה מעל ומתחת עוד לולאה.
 .5הכניסו קצה אחד של הלולאה אל הוו והחזיקו ,משכו קלות בקצה השני על מנת לעזור לקצה להתפס על הוו.
 .2המשיכו לארוג עד שהגעתם לקצה השני של הנול.
 .7הכניסו את הוו אל הקצה השני של הלולאה.
 .1השתמשו ביד שלכם במגרפה והכניסו אותה אל הנול על מנת ליישר את השתי וערב שיצרתם.
 .9חשוב :התחילו לארוג את הלולאה השניה של הערב בשונה מהלולאה השניה ,התחילו מתחת ללואת השתי הראשונה
ומעל לולאת השתי השניה וכן הלאה.
 .01המשיכו לארוג את כל לולאות הערב והתחילו כל שורה בשונה מהשורה הקודמת .אם התחלתם לארוג לולאת ערב
מעל לולאת השתי הראשונה ,התחילו את לולאת הערב הבאה התחילו לארוג מתחת ללואת השתי הראשונה.
 .00כל שורה או שתיים יישרו את האריגה כמו בשלב .1
 .04אם הלולאות האחרונות קשות לאריגה ,השתמשו בוו המסרגה על מנת לתפוס ולמשוך את הלולאה.
 .00סיימו את האריגה עם אריגה רגילה (עמ'  )01או עם לולאות (עמ'  )42כשסיימתם את הקצוות ,יש לכם מחזיק לסיר.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

קצוות

ארוגים ,עמ' 01

זוהי הדרך הקלה לסיים את קצוות מחזיק הסירים.
מה צריך:
ריבוע של לולאות ארוגות בשתי וערב ,עדיין על הנול.
מסרגה אחת (של קרושט -המסרגה עם הוו)

 .0החזיקו את הנול כך שפינה אחת מכוונת כלפיכם ,מצאו את הלולאה הראשונה מצד ימין למעלה ,מימין לפינה שרחוקה
מהגוף ,זוהי לולאה מס' .0
 .4תפסו את לולאה  0עם המסרגה ומשכו אותה מהוו.
 .0כשלולאה  0עדיין על המסרגה ,הכניסו את המסרגה אל לולאה מס'  ,4זוהי הלולאה משמאל ללולאה אחת ,בצד שמאל
של הפינה שרחוקה מהגוף.
 .4בעזרת האצבעות ,הרימו את לולאה מס'  0ומשכו ,בעזרת המסרגה את לולאה מס'  4דרך לולאה מס'  ,0עכשיו צריכה
להשאר רק לולאה אחת על המסרגה ,לולאה מס' .4
 .5כשלולאה מס'  4עדיין על המסרגה ,הכניסו את המסרגה אל הלולאה שמשמאל ללולאה שמשמאל ללולאה מס'  ,4זוהי
לולאה מס' .0
 .2חזרו על מהלך מס'  ,4בעזרת האצבעות ,הרימו את לולאה מס'  4ומשכו ,בעזרת המסרגה את לולאה מס'  0דרך לולאה
מס'  ,4עכשיו צריכה להשאר רק לולאה אחת על המסרגה ,לולאה מס' .0
 .7המשיכו בדרך זו ,כל פעם להתקדם לכיוון שמאל ,בזהירות שהלולאות הבאות ישארות על הווים שלהן .כשאתם מגיעים
לפניה ,המשיכו באותה הדרך.
 .1כשסיימתם  4צלעות של הריבוע ,תהיה לכם פינה משוחררת לגמרי מהנול ,מתחו מעט את הפינה ומשכו לולאה אחת
והעבירו אותה מעל אחד הווים שבפינה על מנת לקבע אותה .השאירו את הפינה מחוברת עד לסיום הפרוייקט .עשו אותו
הדבר גם לפינה השניה כאשר היא משוחררת.
 .9המשיכו לארוג את הקצוות עד ללולאה האחרונה ,משכו את הלולאה הזו יותר רחוק על מנת שהיא לא תקפוץ ותמשך
חזרה למקומה ,הלולאה הזו תשמש לתליה של מחזיק הסירים.
 .01הורידו את כל הפינות מהנול וסדרו את מחזיק הסירים כדי שיחזור לצורתו המרובעת .אפשר להכניס את מחזיק
הסירים אל מכונת הכביסה והמייבש.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מסגרת

לתמונה ,עמ' 04

מה צריך:
מחזיק סירים -הסבר בעמ' .4
תמונה
 4ענפים דקים באורך  04ס"מ( ,יותר דקים מעפרון)
חוט צמר באורך  01ס"מ
מסרגה אחת
 .0הניחו את התמונה במרכז מחזיק הסירים והניחו את הענפים הדקים מעל התמונה כמו בציור מס' 0
 .4מצאו את הלולאות שבצידי התמונה וממש מתחת לענפים.
 .0בעזרת המסרגה משכו את ארבעת הלולאות ומתחו אותן.
 .4הכניסו את הענפים הקטנים בתוך הלולאות.
 .5קשרו חתיכת חוט צמר אל הפינות העליונות על מנת שאפשר יהיה לתלות את התמונה והכניסו תמונה מתחת לענפים.

דוגמאות אריגה ,עמ' 01
אפשר לשנות צבעי הלולאות או את סדר האריגה על מנת ליצור דוגמאות אריגה שונות .האריגה עצמה נשארת אותו
הדבר ,מעל ומתחת ללולאות כמוסבר.
פסים ב  2צבעים
 .0הניחו את לולאות השתי על הנול לפי הסימונים שמתחת לתמונה בעמ' 02
 .4ארגו את לולאות הערב לפי הסימונים שמימין לתמונה בעמ' 02
שבשבת 2 -צבעים
הניחו את לולאות השתי והערב על הנול לפי הסימונים שמסביב לתמונה העליונה בעמ'  -07ישנו רק שינוי קטן מדוגמת
הפסים.
פאזל 2 -צבעים
הניחו את לולאות השתי והערב על הנול לפי הסימונים שמסביב לתמונה התחתונה בעמ'  0 ,07הלולאות הראשונות בצבע
אחד ואח"כ  0הלולאות הבאות בצבע שני וכן הלאה .אותו הדבר גם בערב.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------תיק ארוג ,עמ' 01
מה צריך:
 4מחזיקי סירים עם סיומת ארוגה כמו בעמ' 01.
 0מטר של חוט צמר
מחט מפלסטיק
 01-04לולאות בשביל הרצועה
איך מכינים את התיק
 .0הניחו ריבוע אחד על גבי השני כשהלולאות הארוכות יותר בצדדים מקבילים.
 .4קשרו את קצה חוט הצמר לאחת הלולאות והכניסו את הצד השני של החוט אל קוף המחט.
 .0התחילו בלולאה שאליה קשרתם את החוט ותפרו את הריבועים יחד .הכניסו את המחט דרך  4הריבועים ,מלמעלה
למטה ואז שוב למעלה ומשכו ,עשו תפר נוסף  ,הכניסו שוב את המחט דרך שני הריבועים מלמעלה למטה ושוב למעלה
היכן שהסתיים התפר הקודם.
 .4תפרו  0צלעות של המרובעים והגיעו עד הללואה הגדולה השניה וקשרו את החוט ,צלע אחת של הריבוע נשארת
פתוחה.
 .5קחו לולאה חדשה והכניסו אותה אל אחת הלולאות הגדולות שבקצוות התיק ,החזיקו כל קצה של הלולאה בכל יד.
הרצועה
 .2העבירו את קצה הלולאה מיד ליד  4-5פעמים .תמיד השחילו את הקצה שביד ימין בתוך הקצה שביד שמאל.

 .7עזבו קצה אחד.
 .1הכניסו לולאה חדשה בתוך קצה הלולאה הנותר וחזרו על פעולות  2-1עד שהרצועה היא באורך הנכון.
.9בעזרת קצת חוט צמר ,קישרו קשר כפול והדקו את הלולאה האחרונה אל הלולאה הגדולה שבצד התיק.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

דוגמאות

אריגה -עמ' 22

ארנק בכחול שמים 5 -צבעים.
הניחו את לולאות השתי והערב על הנול לפי הסימונים שמסביב לתמונה השמאלית בעמ'  ,40כל לולאות השתי הן בצבע
כחול ולולאות הערב צבעוניות לפי הסימונים.
ארנק קשת 4 -צבעים
הניחו את לולאות השתי והערב על הנול לפי הסימונים שמסביב לתמונה הימנית בעמ'  2 ,40הלולאות הראשונות בצבע
אחד ואח"כ  2הלולאות הבאות בצבע שני וכן הלאה .אותו הדבר גם בערב.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לוחות

משחקים ,עמ' 25

איקס עיגול
הניחו את לולאות השתי והערב על הנול לפי הסימונים שמסביב לתמונה בעמ'  4 ,44הלולאות הראשונות בצבע אחד
ואח"כ  4הלולאות הבאות בצבע שני וכן הלאה .אותו הדבר גם בערב.
שחמט /דמקה ,עמ' 21
הניחו את לולאות השתי והערב על הנול לפי הסימונים שמסביב לתמונה בעמ'  ,45אך הפעם הניחו אותן בזוגות בשתי
וארגו אותן בזוגות בערב 4 -לולאות ביחד כל פעם.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

קצוות

לולאתיים ,עמ' 21

זוהי האפשרות השניה לסיום המחזיק סירים .כשעושים פרוייקט שמצריך לחבר בין  4מחזיקי סירים -זוהי האפשרות שבה
צריך להשתמש.
מה צריך:
ריבוע ארוג ,עדיין על הנול
 4.0מטר של חוט צמר
מסרגה אחת
 .0קפלו את קצה חוט הצמר כך שתהיה לולאה בגודל של בערך  1-01ס"מ.

 .4החזיקו את הנול מעל השולחן והכניסו את המסרגה אל תוך הלולאה הימנית בקצה המרוחק של הנול ,הכניסו את
המסרגה מעבר הנול ומתחתיו ,כמו בתמונה בעמ'  42למטה.
 .0תפסו את הלולאה שהכנתם מהצמר ,זוהי לולאה מס' .0
 .4משכו את לולאה מס'  ,0דרך הנול והריבוע הארוג.
 .5כשלולאה מס'  0עדיין על המסרגה ,הכניסו את המסרגה אל הלולאה בריבוע הארוג שמשמאל ללולאה הראשונה ,דרך
הנול ותפסו את הקצה הארוך של חוט הצמר ,שימו לב שאינכם תופסים את הצד הקצר של חוט הצמר ותנו לחוט ליפול
מימין למסרגה.
 .2מישכו את לולאת הצמר השניה אל קדמת הריבוע הארוג.
 .7כשהוו של המסרגה פונה כלפי מעלה והלולאה השניה של הצמר ממש מתחת לוו ,הפכו את המסרגהומשכו את לולאה
מס'  4דרך לולאה מס'  .0הפכו את המסרגה חזרה כשנשארת על המסרגה רק לולאה אחת והדקו.
 .1חזרו על פעולות  5-7והמשיכו מסביב לכל המרובע.
 .9כשסיימתם את הסיבוב ואתם חוזרים ללולאה הראשונה ,משכו את הצמר של הלולאה בדרך הרגילה ,שמרו על הוו
במקום ,גזרו את שארית חוט הצמר שבצד השני של הריבוע הארוגואז משכו אותו דרך הנול אל קדמת הריבעו הארוג.
 .01הכניסו את את המסרגה מתחת ללואה הראשונה שיצרתם ומשכו את קצה החוט הראשון אל קדמת הריבוע הארוג.
 .00קשרו את  4קצוות החוט בקשר כפול וגזרו.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בינבג (שק

שעועית) ,עמ' 21

מה צריך:
 4מחזיקי סירים עם קצוות לולאתיים
 05.4ס"מ של חוט צמר
מסרגה אחת
מחט
חצי קילו של שעועית יבשה.
 .0הניחו את שני מחזיקי הסיר אחד על השני.
 .4הכניסו את המסרגה דרך לולאה שבפינת אחד ממחזיקי הסירים.
 .0הכניסו את המסרגה דרך אותה לולאה שבמחזיק הסירים השני.
 .4משכו את הלולאה התחתונה דרך הלולאה העליונה ,הלולאה העליונה תרד מהמסרגה ותשאר רק לולאה אחת על
המסרגה.
 .5הכניסו את המסרגה אל הלולאה שמשמאל ללולאה הראשונה ומשכו אותה דרך הלולאה שכרגע נמצאת כל המסרגה כך
שרק הלולאה החדשה תשאר על המסרגה.
 .2המשיכו כך מסביב לשלוש צלעות של הריבועים .מחברים לולאה עליונה לתחתונה וכן הלאה.

 .7כשאתם מגיעים לסיום הצלע השלישית ,מלאו את השק שנוצר עם שעועית יבשה.
 .1סגרו את הצלע הרביעית של הבינבנג בתפירה עד ללולאה האחרונה ,כשמגיעים אליה הכניסו אותה אל תוך השק ותפרו
מבחוץ בעזרת המחט וחוט הצמר .אפשר לתפור את כל ארבעת הצלעות כמוזבר בעמ'  ,09במקום להשתמש בדרך
שהראנו עכשיו.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------עוד דוגמאות אריגה ,עמ' 24
קלאסי –  2צבעים
הניחו את לולאות השתי והערב על הנול לפי הסימונים שמסביב לתמונה בעמ'  04למעלה 9 ,לולאות מכל צבע ,אחת ליד
השניה ,ואז  9לולאות מהצבע השני ,גם בשתי וגם בערב.
חגיגה –  1צבעים
הניחו את לולאות השתי והערב על הנול לפי הסימונים שמסביב לתמונה בעמ'  04למטה 2 ,לולאות מכל צבע ,אחת ליד
השניה ,גם בשתי וגם בערב
שיני כלב –  2צבעים
הניחו את לולאות השתי והערב על הנול לפי הסימונים שמסביב לתמונה בעמ'  05למעלה 4 ,לולאות מכל צבע ,אחת ליד
השניה ,גם בשתי וגם בערב.
קונפטי –  1צבעים
הניחו את לולאות השתי והערב על הנול לפי הסימונים שמסביב לתמונה בעמ'  5למטה .כל הלולאות בשתי הן בצבע אחד
ובערה הלולאות בארבעה צבעים שונים ולא צמודים.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תרנגולת,

עמ' 21

מה צריך:
מחזיק סירים אחד עם קצוות לולאתיים.
 1כדורי צמר גפן
 1לולאות
 01ס"מ של חוט צמר אדום (או בעיקר אדום)
 45.4ס"מ של חוט צמר כחול (או בעיקר כחול)
מסרגה אחת
מחט
 .0קפלו את מחזיק הסירים למשולש ,התחילו לאורג את הלולאות באחת הפינות לפי ההוראות של עמ' .01
 .4המשיכו לארוג עד שתגיעו לפינה העליונה של המשולש .מלאו את המשולש בצמר הגפן והמשיכו לארוג את קצוות
המשולש ,בסוף סגרו את המשולש כמוסבר בשלב  1בעמ' .00
 .0השחילו את החוט האדום בקוף המחט וקשרו קשר בקצה האדום יותר.

 .4תפרו לולאות בקצה אחד של המשולש על מנת ליצור כרבולת ,התחילו בתפר קטן ואשז תפרו תפר גדול יותר והשאירו
את הלולאה חופשית ,שוב ,תפרו תפר קדק והדקו ואז תפר גדול והשאירו את הלולאה משוחררת .קשרו את קצה החוט.
 .5השחילו אל קוף המחט את החוט שברוב כחול וקשרו קצה אחד.
 .2תפרו מעט תפרים בכל צד של המשולש על מנת ליצור עין ,כמו בתמונה בעמ'  ,01קישר ואת קצה החוט.
 .7עבור הזנב ,השחילו את  1הלולאות דרך הקצה השני של המשולש עד שאתם מרוצים מהמראה של הזנב.

מתאים לגילאי  8ומעלה.
למנוע מילדים מתחת לגיל  3ולהישמר מחלקים קטנים ומסכנת חנק.
יצרן .Klutz :ארץ ייצור :סין .יבוא :איי אנד סי לילדים.
ע.מ . 60307336 .רח' בצלאל  ,43תל אביב טל753-6556556 ':
ac4kidz@gmail.com www.ac4kidz.com

