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   לולאת הקסם 
 צמר  מה צריך?  
יוצרים לולאה, כמו התחלה של קשר פרפר, ובמקום למשוך את קצה   מה עושים?  

ט עד שקצהו עובר בלולאה, כולאים את הלולאה בטבעת. כך נוצרת לולאה  החו

 כמו קסם..  -שכשמושכים אותה משני קצותיה היא נפרמת חזרה  

 

    

 

    

  

 
 צמיד לכל עת  

 צמר מה צריך?  

יוצרים לולאת קסם, משחילים בתוכה שתי אצבעות ובעזרתן   מה עושים?  

. כך שוב ושוב עד שנוצרת  מושכים פנימה חוט מהסליל ויוצרים לולאה נוספת 

שרשרת. לסיום השרשרת, גזרו אותה מהסליל במרחק קצר והשחילו את החוט  

 הנותר בתוך הלולאה. 

 

    

 

    

  
 

  

 יגהסר  -חכמת לב 

פעם  ביה. תמיד יוצאת טוב יותר בפעם השני סריגה

ראשונה מנסים, ואז נהנים מהחלק הכייפי ביותר ה

 בסריגה: לפרום !

רגישו בנוח לפרום ולנסות שוב, לפרום ולתקן ת

 אחר... משהו ולהתחיל כלהאו לפרום טעויות 

 

 



 
 

 

 
 צעיף אצבעות  

 מה צריך? צמר  

 מה עושים?  

מתחילים בלולאת קסם סביב האצבע. מתחילים לכרוך את החוט מעל   .1

ומתחת האצבעות לסירוגין, מתחת אמה, מעל לקמיצה, מתחת לזרת  

וסביבה כדי לחזור שוב. כשמגיעים לאצבע מתחילים סיבוב חדש  

,  ממשיכים כך עד שעל כל אצבע שתי שורות כשכף היד מופנית אליכםו

 (. 4)בע לאגודל  את המשך החוט בין האצמחזיקים 

תופסים בעזרת יד שמאל את הלולאה התחתונה על האצבע, ומעבירים   .2

 (. עושים כך גם באמה, בקמיצה ובזרת. 5-7אותה מעל העליונה )

מתחילים סיבוב נוסף של כריכת החוט מעל לאצבע, מתחת לאמה, מעל   .3

מתחת לקמיצה, מעל לאמה,   - לקמיצה, תחת הזרת וסביבה, וחוזרים 

 ומחזיקים בין האצבע לאגודל.   מתחת לאצבע

 עד לקבלת צעיף באורך הרצוי.   2-3חוזרים שוב על שלבים  .4

התחילו בזרת והעבירו את הלולאה שנמצאת עליה אל  לסיום הצעיף,  .5

הקמיצה. העבירו את הלולאה התחתונה על העליונה. כעת, העבירו את  

הלולאה  הלולאה שנותרה על הקמיצה אל האמה, ושוב, העבירו את 

התחתונה מעל העליונה. העבירו את הלולאה שנותרה על האמה אל  

האצבע, והעבירו את הלולאה התחתונה מעל העליונה. כעת, גזרו את  

החוט במרחק מה מהאצבע, הסירו את הלולאה מהאצבע והעבירו את  

 קצה החוט בתוך הלולאה. 

  

 

    

 

    

 

 ?  רוצים לנוח   
העבירו   או עפרון,מצאו מקל  

הסדר את הלולאות  לפי 
מהאצבעות למקל, והחזירו  

אותן לאצבעות כשתרצו  
 להמשיך... 



 
 

 

 
 קן הצעיפים ת  מ   

 קצרים או חצויים   ומקלות ארטיק , נייר דבק מה צריך? צמר, גליל נייר טואלט 

 מה עושים?  

הכנת המתקן: בעזרת נייר הדבק מצמידים לכל גליל ארבעה מקלות ארטיק  

 במרווחים שווים כך שיבלטו קצת מעל שפת הגליל. 

קלות כשהשובל שלה  יוצרים לולאת קסם ומלבישים אותה על אחד המ .1

נגד כיוון   . מושכים את החוט וכורכים אותו מסביב למקלות, בתוך הסליל 

שנוצר ביניהם ריבוע. חוזרים שוב. כשיש על   השעון, מהחוץ פנימה כך 

התחתונה מעל העליונה מהחוץ כל מקל שתי לולאות מעבירים את 

 לפנים הגליל. 

שימו לב להתחיל מהפנים החוצה  כורכים שוב את החוט סביב המקלות,  .2

חזרות   מעלים את הלולאות וחוזר חלילה. לאחר מספרונגד כיוון השעון, 

 מתחיל להיווצר צעיף גלילי שיבצבץ מתוך הגליל. 

שמשמאל   , מתחילים מהמקלמסיימים את הצעיף כמו בצעיף האצבעות  .3

מעבירים את   -למקל עליו נמצא החוט, ומתקדמים נגד כיוון השעון  

הלולאה למקל שמשמאל, מעבירים את הלולאה התחתונה מעל  

העליונה, מעבירים למקל הבא וכן הלאה, עד שנותרת לולאה אחת,  

 גוזרים את החוט ומעבירים אותו דרכה. 

 

    

 

    

 

    

 

 

 

אפשר לשלב בין מיומנויות הבסיס: השתמשו בצמיד ארוך 

 במיוחד כחוט הבסיס לסריגת צעיף עבה במיוחד.

ת: נסו ליצור גן ותפמשאפשר ליצור מתוצרי הבסיס יצירה 

 לוח או קיר.חיות, גינת פרחים או תמונת נוף על 

בעזרת מחט צמר ניתן לתפור יחד חלקים שונים ולחברם 

 ועוד...לבובות, 

 :היצירות שלכםאשמח לראות מ
tidhari@gmail.com 

 

 


