
 

The Shawl of Muis is a design of Marjolein Kooiman 

 4שבוע  -( Shawl of Muisהשאל של מויס )

 (Marjolein Kooimanמעצבת: מרג'ולין קוימן )
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 צבעים 3 -ב שימוש

צבעים. השינויים  3לשימוש ב  חלופות 2צבעים. אז, הכנתי טבלה עם   3הבודקים של השאל שאלו אותי אם אפשר לסרוג אותו ב 

 מסומנים באדום

 

 4שבוע 

 2אפשרות  1אפשרות  המקור תך שורה

 1-2-1-2-1-2-1 1-2-1-2-1-2-1 1-2-1-2-1-2-1 פסים אופקיים 97-91

 3 3 1 אמרה 99-98

 3 3 2 אמרה 100

 

 
 תזכורת

 ולפני התך האחרוןתמיד להתחיל בהוספה, ובהמשך, להוסיף לפני התך האמצעי ואחריו 

  
 

 97עד  91שורה 
 
 

 פסים אופקיים
 

 ה"צ בשורת החזור 1צבע  ט"פ  91שורה 
 ה"צ בשורת החזור 2צבע  ט"ש  92שורה 
 ה"צ בשורת החזור 1צבע  ט"פ  93שורה 
 ה"צ בשורת החזור 2צבע  ט"ש  94 שורה

 ה"צ בשורת החזור 1צבע  ט"פ  95שורה 
 החזורה"צ בשורת  2צבע  ט"ש  96שורה 
 ה"צ בשורת החזור 1צבע  ט"פ  97שורה 

 
 לולאות( 391)
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 100עד  98 ותשור
 

 97שורה של ה"צ במשיכה האחרונה של שורת החזור 
 

אתם חופשיים אם תרצו, . אבל 1בצבע  , בגלל שעשיתי את הסלסולים2בצבע  100ושורה  1נסרגות בצבע  99ו  98 ותשור
 לשנות. 

 
  Openworkדוגמת עמודים פתוחים 

 

 

 
 

 

 

 
 .קל, אבל אל תדלגו על אף מילהיהיה זה  ,ההוראותאחרי בשורת החזור. אם תעקבו שלב אחרי שלב  נוצרתהדוגמה 

 
 קוזמן ביוטיובאם אתם זקוקים לעזרה עם התך הזה צפו בוידאו של קים 

https://youtu.be/EKuDhoRJJ1w?list=PLoH3zXZBXpSNeMMlWqQNQJyH07Z40U54f 

 

 98שורה 
 1צבע 

 שורת הלוך
 ט"פ

 

 שורת החזור
 אחתלמשוך דרך לולאה  1שלב 
 לולאות, )כל ההוספות יעשו באותו האופן( 2למשוך דרך  2שלב 
 אחתלמשוך דרך לולאה  3שלב 
 לולאות,  4למשוך דרך  4שלב 
 פעמיים אחתלולאה למשוך דרך   5שלב 
  ,שלפני התך האמצעי הוספהל עד  5 -ו 4על שלבים  לחזור  6שלב 
 פעמים 3לולאות   2למשוך דרך  7שלב 
 שלפני התך האחרוןהוספה ל עד 5ו  4על שלבים  לחזור  8שלב 
  פעמייםלולאות  2למשוך דרך  9שלב 

 

 

 

 שימו לב

חייבים עכשיו אתם מולתך האמצעי.  שמגיעיםלולאות עד  2דרך  למשוךההוספה שלפני התך האמצעי,   ילפנלולאות  3כאשר אין 

 . 8עם שלב  ולהמשיך. האמצעילפני התך  שסרגתםלולאות כמספר הפעמים  2למשוך דרך 

 לולאות( 395)

  

 תך טוניסאי פשוט ארוך טפ"א 

 לולאות( 4תכים ביחד )למשוך דרך  3 

 ע"ש

 ט"פ תך טוניסאי פשוט

https://youtu.be/EKuDhoRJJ1w?list=PLoH3zXZBXpSNeMMlWqQNQJyH07Z40U54f
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 1צבע 
 

 תך טוניסאי פשוט מאורך הסבר טפ"א 
 

 1הטפ"א מבוסס על הט"פ, אבל יש לו משיכה אחת נוספת דרך לולאה 
 

 תך כמו בט"פלהוציא  1שלב 
 דרכו למשוך   2שלב 
 דרך לולאה אחתללפף חוט על המסרגה ולמשוך   3שלב 

 
 https://youtu.be/BpvYSuGtaK4על התך הטוניסאי פשוט מאורך  בוידאו של קים קוזמן ביוטיוב קטנה צפו  לעזרה

 
 

 שורת הלוך
 בגלל שהטפ"א גבוה יותר. את השורה עם ע"ש להתחיל

 טפ"א בכל תך ובכל ע"ש
 

 

 שורת חזור
 אחתלמשוך דרך לולאה  1שלב 
 יעשו באותו האופן(ילולאות, )כל ההוספות  2למשוך דרך  2שלב 
 אחתלמשוך דרך לולאה  3שלב 
 לולאות,  4למשוך דרך  4שלב 
 פעמיים אחתלולאה למשוך דרך   5שלב 
 , שלפני התך האמצעי להוספה עד  5 -ו 4על שלבים  לחזור  6שלב 
 פעמים 3לולאות   2למשוך דרך  7שלב 
 הוספה שלפני התך האחרוןל עד 5ו  4על שלבים  לחזור  8שלב 
  פעמייםלולאות  2למשוך דרך  9שלב 

 
 

 שימו לב

חייבים עכשיו אתם ומלתך האמצעי.  שמגיעיםלולאות עד  2דרך  למשוךההוספה שלפני התך האמצעי,   ילולאות לפנ 3כאשר אין 

 . 8עם שלב  ולהמשיך. האמצעילפני התך  שסרגתםלולאות כמספר הפעמים  2למשוך דרך 

 לולאות( 399)

 
 2צבע 

 
 שורת הלוך

 בגלל שהטפ"א גבוה יותר. את השורה עם ע"ש להתחיל
 טפ"א 

 

 

 שורת חזור

 אחתלמשוך דרך לולאה  1שלב 
 לולאות, )כל ההוספות יעשו באותו האופן( 2למשוך דרך  2שלב 
 אחתלמשוך דרך לולאה  3שלב 
 לולאות,  4למשוך דרך  4שלב 
 פעמיים 1למשוך דרך לולאה   5שלב 
 שלפני התך האמצעי,  להוספה עד  5 -ו 4על שלבים  לחזור  6שלב 
 פעמים 3לולאות   2למשוך דרך  7שלב 
 להוספה שלפני התך האחרון עד 5ו  4על שלבים  לחזור  8שלב 
  פעמייםלולאות  2למשוך דרך  9שלב 

 
 לולאות( 403) 
 

 .שורת סגירה, אבל אני החלטתי לדלג על זה בגלל הגדיליםבאופן רגיל עושים בקרושה טוניסאי 

 
 
 

https://youtu.be/BpvYSuGtaK4
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 טיפ

לחתוך , ללא חפיפה, םאת החוט סביבללפף ספר עם כריכה קשה. באו  CD/DVDלהשתמש בעטיפה של  אפשרהגדילים, להכנת 

 את החוט ויש לכם גדילים. 
 

 כל מה שתרצו כאמרה.אמרה של חצאי עמודים או לסרוג  , אפשראם החלק העליון של השאל זקוק לכך
 

 הנה כמה מהשאלים של הבוחנים מכל העולם. אני שולחת את תודתי לכל הבוחנים, בלעדיהם זה לא היה כאן. 
 

          
Rita   Northcote cotton     Marjolein Fenna 

 

         
Laurel  Chainette Glitz    Melissa   loops & Threads 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154333186906805&set=p.10154333186906805&type=3

