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 1שבוע  -( Shawl of Muisהשאל של מויס )

 (Marjolein Kooimanמעצבת: מרג'ולין קוימן )

 

 
 

 ס"מ 240ס"מ על 100מידות 
 חומרים

 
 (Scheepjes Donna -)אני השתמשתי ב 3-4 ת קרושהמטר למסרג 112גר'/ 50חבילות של  13

 1חבילות מצבע  7
 2חבילות  מצבע  6

 ס"מ 80עם חוט  Knitproס"מ.  אני השתמשתי ב  100 - 80מ"מ עם חוט של  5 ת קרושהמסרג
 ס"מ 80עם חוט  Knitproס"מ. אני השתמשתי ב  100 - 80מ"מ עם חוט של  5.5 ת קרושהמסרג

 סמן תכים
 

 הזה.  "לסרוג יחד"השאל הזה. הבסיס לא יוסבר באת לדעת את היסודות של קרושה טוניסאי לפני שמתחילים  צריך
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 בסיסיותהוראות 

 
תך בעין שרשרת )ע"ש( או  להוסיף אפשר גםבכל שורה. אני השתמשתי בליפוף סביב המסרגה, אבל  להוסיף צריך

מקומות בשורת ההלוך; אחרי התך הראשון, לפני התך האחרון  4ב  צריך להוסיףתך טוניסאי מלא )ט"מ(. להשתמש ב
 ובשני הצדדים של התך האמצעי.

 
 

 כל שורה ושורה. באבל חייבים לעשות אותן  ההוראות, לא יוזכרו בהמשךההוספות השורות הראשונות מוסברות שלב אחרי שלב, 
 השורות האחרונות שונות, והן תוסברנה בדוגמה.  3לולאות(.  2דרך ובכל השאר  אחתדרך לולאה מושכים ) רגילהשורת החזור 

 
 

 התך האמצעי הוא תמיד תך טוניסאי פשוט )ט"פ(!!
 

 החלפת צבע )ה"צ( 

 שורת הלוך
 בשורת החזור הקודמת.הלולאות האחרונות  2הצבע החדש דרך  עם למשוךכאשר ה"צ נעשית בתחילת השורה, 

 

 

 שורת חזור
 הראשונהלולאה האת הצבע החדש דרך  למשוךשל שורת החזור, בתחילתה כאשר ה"צ נעשית 

 

 צבעים 3שימוש ב 

צבעים.  3אופציות לשימוש ב  2צבעים. אז, הכנתי טבלה עם   3ב  אותושל השאל שאלו אותי אם אפשר לסרוג הבודקים 
 השינויים מסומנים באדום

 

 1שבוע  

 2אפשרות  1אפשרות  צבעים 2 תך שורה

 Honey) דבש חלת 1-20
Comb) 

1 3 1 

 1/2 1/2 1/2 הצלבות 21-25

 1 1 1 טוניסאי פשוט )ט"פ( 26-27

 2-3-2 3-1-3 2-1-2 פסים אופקיים 28-33

 1 1 1 טוניסאי פשוט )ט"פ( 34-36

 3 2 2 פסים אנכיים 37-46
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הדוגמה  ,הבוחנים בזכותו ובזכותויד קולמן שהיה המוביל של קבוצת הבדיקה, יעל ידי ד נסרגהשאל שזה 

 צבעים.  3הוא השתמש באפשרות הראשונה של השתפרה. 
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 כמה קישורים מועילים ליוטיוב

Tunisian Crochet Increases - Horizontal chain increase (inc)Tunisian Crochet: Honeycomb Stitch Pattern 

 דבש חלתבע"ש האופקית  קרושה טוניסאי: דוגמה של תך  הוספה -בקרושה טוניסאי  הוספה 

https://youtu.be/nrQQS01vZK4 

 
 

Tunisian Crochet: Honeycomb Stitch Pattern 

 דבש חלתקרושה טוניסאי: דוגמה של תך 

https://www.youtube.com/watch?v=a4iZdvj-rvE... 

 

 
 

Tunisian Crochet Cross Stitch 

  קרושה טוניסאי הצלבת תכים

https://www.youtube.com/watch?v=E2wDVO8d2yE... 

 
 

Change Color in Tunisian Crochet 

 החלפת צבעים בקרושה טוניסאי

https://www.youtube.com/watch?v=AJpX7bZuMLI 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnrQQS01vZK4&h=ATO5jKjoRU68I5gMN8eCLiQqMmt9t27zaNuJNngRY-Smz0O-Mb5q4Twa7_AKhRvZPbkOCZnqPzWAGmh7QsApytI3Grg4Qap5sa1rihq3ZplT3y3ro2yjakiWgJ8vtatQP3BBKSA&enc=AZNkAyyhbIyRH9FpUsEQnNv3x_OLMyoPdcP-XlUpHAHIgv2uaMusOefHJEp7q5Qc3h3U_l8Y-TyC4hW1VbBiN6aDTnDCa7fmLyYwr8tKimVCTcvFj9Wna2cY2SvuN3CuMYZK60FSfz79QlMO9MeQQErQq6nLlRVTUvPdfSTWlP2eAA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnrQQS01vZK4&h=ATO5jKjoRU68I5gMN8eCLiQqMmt9t27zaNuJNngRY-Smz0O-Mb5q4Twa7_AKhRvZPbkOCZnqPzWAGmh7QsApytI3Grg4Qap5sa1rihq3ZplT3y3ro2yjakiWgJ8vtatQP3BBKSA&enc=AZNkAyyhbIyRH9FpUsEQnNv3x_OLMyoPdcP-XlUpHAHIgv2uaMusOefHJEp7q5Qc3h3U_l8Y-TyC4hW1VbBiN6aDTnDCa7fmLyYwr8tKimVCTcvFj9Wna2cY2SvuN3CuMYZK60FSfz79QlMO9MeQQErQq6nLlRVTUvPdfSTWlP2eAA&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=nrQQS01vZK4&feature=youtu.be
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnrQQS01vZK4&h=ATOcxpz6wkSZ6oRYydfwvaNEh-sKR2tQ9oVnHhao3VsVBUqS8UfxTtyL6Fr6QzbwomGcUsjOfRzbMK5Pb44L5cXQbor-FMAcSBIZgpfvGlHt7uRKaTyGv6Sq7TzKqkQ9w6nfdBA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da4iZdvj-rvE%26list%3DPLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27%26index%3D23%26t%3D83s&h=ATMqKr2URdy3kEDZ2Siu6hvYtVoE4K4HecTIkFgW2oB2A48X_cSOuO___tVVMcuGi8pA84CnkXvZH7cTls1MuNq-GcFIfOckk8Hei9PF1TcP5sn1RKWCIORxlR2LLyAterxgv60&enc=AZPj83ynWUHZ7CPPRe4plkuFk2EoOSmoSaWhr47NDSfvj1bB1Ixqo2SQ1LO1mGPoaDqYMSw3WdPS061Iw8FZoOvuLZBGTJKGJX3kRNZ-PQj2uunsMuPQsIDl-ihOMMkfIHjCXIDr6J89mG1Nx1FQ_YGsIkBi6VrVWX69pl270jBDSQ&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=a4iZdvj-rvE&list=PLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27&index=23&t=83s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da4iZdvj-rvE%26list%3DPLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27%26index%3D23%26t%3D83s&h=ATNpbtrRmb2rr1nsz0RHqub6tSv7Zis248A3SWROfRR2PvBLsNrQq5v_N2DfeGwaFijWgtY3D-gR1xQ8hifNrI08-O3L6CJDAvZo8uU_bn75i_S8S27WY14oFw6YGPGMLQDiUYw
https://www.youtube.com/watch?v=E2wDVO8d2yE&list=PLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=E2wDVO8d2yE&list=PLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=E2wDVO8d2yE&list=PLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27&index=24
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE2wDVO8d2yE%26list%3DPLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27%26index%3D24&h=ATPD-9cGdvj6-81gmY0I0s9HAzzLj1CV9WN3Bn2dmNOT8TBCzGwPIRGCSMpNsvjrrrIlRTvmxt8aNVwygZ7UPP6eodmYVpwNltPRZgPGgwVmUDlop7FntTGhZedshtojOcoXfnw
https://www.youtube.com/watch?v=AJpX7bZuMLI
https://www.youtube.com/watch?v=AJpX7bZuMLI
https://www.youtube.com/watch?v=AJpX7bZuMLI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAJpX7bZuMLI&h=ATMALbKEnLZMGyO-nYRmnMcTwu5VfUyzzeMt5AGuhTIw8gupwXyKQj6Cmjjn8FIRg3U-NJgNASlvtK5sdRqzbMVDeYnHyL372o7iXNvhtV-zn-KxW1x16ovDuYLjwwbuAnt9uT0
https://youtu.be/nrQQS01vZK4
https://www.youtube.com/watch?v=a4iZdvj-rvE&list=PLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27&index=23&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=E2wDVO8d2yE&list=PLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=AJpX7bZuMLI
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 הוראות הדוגמה
 
 ע"ש )עיני שרשרת( 5

 

 
 1שורה 

 
ובהמשך , אחתדרך לולאה למשוך חזור )השורת ולסרוג את לולאות(,  5שניה מהמסרגה ובכל אחת מהע"ש )הלתוך ע"ש להיכנס 

 לולאות(. 2השורה דרך 
 

 2שורה 
 

 תכים
b -   תך טוניסאי פשוט -ט"פ 
m - הוספה 
i - תך חזרה 

i i i i i i i i i 

b m b m b m b m b 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 הסבר
 על המסרגה(אחת לולאה לדלג על התך הראשון בצד )  1שלב 
 המסרגה(לולאות על  2) הוספה  2שלב 
 לולאות על המסרגה( 3ט"פ )תך טוניסאי פשוט( בתך השני )לסרוג   3שלב 

 לולאות על המסרגה( 4) הוספה  4שלב 
 לולאות על המסרגה( 5)בתך האמצעי ט"פ )תך טוניסאי פשוט( לסרוג    5שלב 
 לולאות על המסרגה( 6) הוספה  6שלב 
 לולאות על המסרגה( 7)ט"פ )תך טוניסאי פשוט( בתך הרביעי לסרוג   7שלב 
 לולאות על המסרגה( 8) הוספה   8שלב 
 לולאות על המסרגה( 9ט"פ )תך טוניסאי פשוט( בתך החמישי )לסרוג    9שלב 

 
 לולאות( 2דרך למשוך  ,השורהובהמשך דרך לולאה אחת למשוך את שורת החזור )לסרוג 

 

 
 3שורה 

 
 הוא תמיד ט"פ )תך טוניסאי פשוט( האמצעיהתכים בצד ובאמצע, נשארים אותו הדבר. התך 

 

 חלת דבש 
b -   תך טוניסאי פשוט -ט"פ 
a - תך טוניסאי שמאל -  ט"ש 
m - הוספה 
i - תך חזרה 
 

 

 

i i i i i i i i i i i i i 

b m a b a m b m a b a m b 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 הסבר
 על המסרגה(אחת )לולאה  לדלג על התך הראשון בצד   1שלב 
 לולאות על המסרגה( 2)   הוספה  2שלב 
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 לולאות על המסרגה( 3)   ט"ש  3שלב 
 לולאות על המסרגה( 4)   ט"פ  4שלב 
 לולאות על המסרגה( 5)   ט"ש  5שלב 
 לולאות על המסרגה( 6)   הוספה  6שלב 
 לולאות על המסרגה( 7)   ט"פ  7שלב 
 לולאות על המסרגה( 8)   הוספה  8שלב 
 לולאות על המסרגה( 9)   ט"ש  9שלב 
 לולאות על המסרגה( 10)   ט"פ  10שלב 
 לולאות על המסרגה( 11)   ט"ש  11שלב 
 לולאות על המסרגה( 12)   הוספה  12שלב 
 לולאות על המסרגה( 13)   ט"פ  13שלב 

 
 לולאות( 2דרך  למשוךהשורה  המשךובדרך לולאה אחת  למשוךאת שורת החזור ) לסרוג

 
 

 4שורה 
 לולאות( 17)

 חלת דבש
b -   תך טוניסאי פשוט -ט"פ 
a - תך טוניסאי שמאל -  ט"ש 
m - הוספה 
i - תך חזרה 

 

i i i i i i i i i i i i i i i i i 

b m a b a b a m b m a b a b a m b 

 

 

 

, ט"פ.הוספה, ט"ש, ט"פ, ט"ש, ט"פ, ט"ש, הוספה, ט"פ, הוספה, ט"ש, ט"פ, ט"ש, ט"פ, ט"ש, הוספה  
  
 

 לפני התך האחרון.  והוספהאחרי התך האמצעי  והוספה מיד, לפני התך האמצעי הוספה, בהוספהתמיד להתחיל 
 

 שימו לב
(. זה הופך ההוספהבדיוק לפני התך האמצעי )לפני  שנסרגלהתחיל עם אותו תך  צריךאחרי התך האמצעי,  סורגים הוספהכאשר 

 של זה. את שני הצדדים לתמונת מראה זה

 
 

 
 

 20עד  5שורות 
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 חלת דבש

 ט"ש )תך טוניסאי שמאל(, והדוגמה תיווצר באופן אוטומטי.כל שורה עם להתחיל 
 

 21שורה 

 (2, )המשיכה הראשונה דרך לולאה אחת היא בצבע 2שורת החזור היא בצבע , חלת דבש

 אל תחתכו את החוט, רק השאירו אותו תלוי, כיוון שנאסוף אותו שוב בשורת החזור הבאה. 

 בכל אחד מהצדדים של החלק הבא.  הוספהלעשות עוד יש צורך בגלל המספר הלא זוגי של התכים, 

 וספת. לולאות הוספה נ 70ואחרי שוב,  להוסיףלולאות,  20. אולם, אחרי את הדוגמה עם ההוספה הרגילההמשיכו 

 לולאות( 87)

 

 הצלבת תכים
 

 התכיםבמסרגה עבה יותר  להשתמש

 
 

i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i 

n n n n n n n n n n n n n n n n n 

 

 

 הבא, ט"פ, ט"פ בתך עליו דילגתם*על התך  לדלגעל התך הראשון, ט"פ בתך הבא, ט"פ בתך עליו דילגתם. *לדלג 
 . ההוספותלחזור  * * עד לסוף השורה. אל תשכחו את 

 
 חזרה רגילה עם החלפת צבעשורת 

 אל תחתכו את החוט, כיוון שנאסוף אותו שוב בשורת החזור הבאה.
 

 25עד   22  שורות
 

 עם החלפת צבע.  הצלבת תכים
 

 1( הוא צבע 25הצבע האחרון )שורה  .דרך לולאה אחת(מושכים ) החזור מחליפים את הצבע בתחילת שורת
 אל תחתכו את החוט, כיוון שנאסוף אותו שוב בשורת החזור הבאה

 
 לולאות( 103)
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 27עד  26שורות 
 יותר דקהלמסרגה  לחזור שוב

 
 1צבע 

 
 27שורה בסוף של שורת החזור של  (לולאות 2 )משיכה האחרונה ה"צ דרך ה פט"
 
 לולאות( 111)

 

 33עד  28 ותשור
 

 פסים אופקיים
 

 שורת הט"ש בסוף של שורת החזור של (לולאות 2 ) משיכה האחרונהה"צ דרך ה
 

 פסים אופקיים
 2צבע  ט"פ  28שורה 
 החלפת צבע  2צבע  ט"ש  29שורה 
 1צבע  ט"פ  30שורה 
 החלפת צבע  1צבע  ט"ש  31שורה 
  2צבע  ט"פ  32שורה 
 צבעהחלפת   2צבע  ט"ש  33שורה 

 
 לולאות( 135)

 

 
 

 36עד  34 שורות
  1צבע 

 
 36שורה בסוף של שורת החזור של  (לולאות 2 )משיכה האחרונה דרך ה ה"צ פט"
 
 לולאות( 147)
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 46עד  37 שורות
 2צבע 

 

 פסים אנכיים
 

 תכים
 
a   תך טוניסאי שמאל    ט"ש 
C    תך טוניסאי ימין  ט"י 

i    תך חזרה 
 

i i i i i i i 

c a c a c a c 

 

 כל השורות אותו הדבר.
 

 .אחרעם תך מתחילה , כל שורה ההוספותבגלל  !!שימו לב
 

 46שורה לולאות( בסוף של שורת החזור של  2דרך המשיכה האחרונה )  ה"צ

 
 לולאות( 187)

 

 
 


